
MOTOR DÖKÜM MALZEMES İ SATIN ALINACAKTIR  
TÜRKİYE RAYLI S İSTEM ARAÇLARI SANAY İİ ANONİM ŞİRKETİ (TÜRASAŞ) ESKİŞEHİR BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ 
 
2 Kalem Motor Döküm Malzemesi  alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık 
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  
İhale Kayıt Numarası  : 2021/380228 

1-İdarenin  

a) Adresi : HOŞNUDİYE MAH AHMET KANATLI CAD 26490 
TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 2222240000 - (222) 2255060 / 2257272 

c) Elektronik Posta Adresi : turasas.eskisehir@turasas.gov.tr  

ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) 

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

 
2-İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem (1088 adet Su Ceketi Ham, 50 adet Tahrik Mili 

Gövdesi- İşlenmi ş) Motor Döküm Malzemesi 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı i çinde 
bulunan idari şartnameden ula şılabilir.  

b) Teslim yeri : TÜRASAŞ Eski şehir Bölge Müdürlü ğü 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 1. kalem için 30 gün 
içinde 050.068 no'lu teknik şartnamenin 4. maddesi 
hükümleri çerçevesinde prototip teslim edilecektir.  
Prototip bildirimini(ret veya kabul) müteakip tamam ı 45 
günde, EN 10204/3.1 sertifikası ile birl ikte teslim 
edilecektir. Prototipin geç teslim edilmesi halinde  
sözleşmede belirlenen prototip teslim süresi dikkate 
alınarak malzeme teslim süresi tespit edilecektir. 2. 
kalemin tamamı 45 günde,EN 10204/3.1 sertifikası il e 
birlikte teslim edilecektir.  

 
3- İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜRASAŞ Eski şehir Bölge Müdürlü ğü 

b) Tarihi ve saati : 16.08.2021 - 14:00 

 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik de ğerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:  
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.2. Ekonomik ve mali yeterli ğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin ta şıması gereken kriterler:  

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterli ğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin ta şıması gereken kriterler:  

4.3.1. Yetkili satıcılı ğı veya imalatçılı ğı gösteren belgeler:  

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge 



veya belgeler, 
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu 
serbest bölge faaliyet belgesi. 
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli 
kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.  
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) İsteklinin üyesi oldu ğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, 
c) İsteklinin kayıtlı oldu ğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik 
Belgesi, 
ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmi ş olan teklif etti ği mallara ili şkin Ye rli Malı Belgesi 
veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi, 
d) İsteklinin alım konusu malı üretti ğine ili şkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve ya 
kurulu şlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatç ı oldu ğunu gösteren belgeler 

4.4. Bu ihalede benzer i ş olarak kabul edilecek i şler:  

4.4.1. 
İhale konusu malzeme ya da benzer teknik özelliklere  sahip metal döküm malzeme imalatı veya 
teslimi benzer i ş sayılmaktadır. 
 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 
tamamında % 15 (yüzde on be ş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.  
7. İhale dokümanının görülmesi:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.  
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TÜRASAŞ Eski şehir Bölge Müdürlü ğü Ahmet Kanatlı Cad. 
26490 ESKİŞEHİRadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.  
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.  
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.  
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmı ş) takvim günüdür.  
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.  
14.Diğer hususlar:  
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır. 
 


