
BAKIM VE ONARIM H İZMETİ ALINACAKTIR  
TÜRKİYE RAYLI S İSTEM ARAÇLARI SANAY İİ ANONİM ŞİRKETİ (TÜRASAŞ) ESKİŞEHİR BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ 
2 KALEM V İNÇ YENİLEME İŞİ hizmet 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  : 2021/366919 

1-İdarenin  

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

b) Telefon ve faks numarası : 0 (222) 224 00 00 - 0 (222) 224 00 00 

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

ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi  

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

2-İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 2 ADET 750 KG'LIK V İNÇ YENİLEME İŞİ VE 1 ADET 15 
TONLUK V İNÇ GÖVDE DEĞİŞİMİ İŞİ 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı i çinde 
bulunan idari şartnameden ula şılabilir.  

b) Yapılacağı yer : TÜRASAŞ Eski şehir Bölge Müdürlü ğü 

c) Süresi  : İşe başlama tarihinden itibaren 4(Dört) aydır  

3- İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜRASAŞ Eski şehir Bölge Müdürlü ğü 

b) Tarihi ve saati : 04.08.2021 - 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 İmza Beyannamesi veya İmza 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 işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,  

4.2. Ekonomik  ve mali  yeterli ğe ilişkin  belgeler  ve bu belgelerin  taşıması  gereken  kriterler:  

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

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

4.3.1. İş deneyimini  gösteren  belgeler:  

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.  

4.3.2. Kalite  ve standarda  ilişkin  belge ler:  

İstekliler; kendilerine ait, güncel ve geçerli olan ISO 9001 veya TSE kalite belgelerini teklifleri 
ekinde sunacaklardır. 
 
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme 
kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal 



akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi 
zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma 
Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu 
olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon 
Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl 
içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği 
duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası 
taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu 
belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.  
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.  

4.3.4. İsteklinin  teklifi  kapsamında  sunmas ı gerekti ği İdari  Şartnamenin  7nci  maddesi  dışındaki  
maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen a şağıdaki belgeler:  

İstekliler; - Teklif edecekleri vinçlerin teknik özellikleri ve s istemde kullanacakları malzemeler 
ile ilgili ilgili açıklayıcı bilgi, belge, doküman vb., - Yedek parça listeleri ve fiyatlarını teklifl eri 
ekinde sunacaklardır.  

4.4. Bu ihalede  benzer  iş olarak  kabul  edilecek  işler:  

4.4.1. En az istenilen tonajda yapılan vinç üretim ya da y enileme i şleri ile isteklilerin ürettikleri 
veya üretebilecekleri vinç kapasitelerini kapsayaca k şekilde yapılan i şler benzer i ş olarak 
sayılmaktadır. 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
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 ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir.  
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler 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:  
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80  
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.  
 


