
ASFALT EMÜLSİYON TESİSİ SATIN ALINACAKTIR 
FETHİYE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 
ASFALT EMÜLSİYON TESİSİNİN (MONTAJ DAHİL) ALIMI 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 : 2020/129614 

1-İdarenin 

a) Adresi : CUMHURİYET MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO: 17 

48300 FETHİYE/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 2526141020 - 2526146792 

c) Elektronik Posta Adresi : belediyem@fethiye.bel.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi (varsa) 

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

 
2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET ASFLAT EMÜLSİYON TESİSİ 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yeri : FETHİYE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

ÇATALARIK MERKEZ ŞANTİYESİ 

c) Teslim tarihi : İşin montaj dahil yapım süresi 30 (Otuz) gündür 

 
3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : FETHİYE BELEDİYESİ İDARİ HİZMET BİNASI TOPLANTI 

SALONU VEYA MECLİS SALONU 

b) Tarihi ve saati : 06.04.2020 - 10:00 

 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 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, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler 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. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 
gösteren belge, standart forma uygun belge, 

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

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

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

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif 



edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 

deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı 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. 

İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi  

İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş kapasite raporu 

İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş imalat yeterlilik 

belgesi 

İsteklinin adlarına ve ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi 

veya teknolojik ürün deneyim belgesi 

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: 

-  GARANTİ 

  

4.1 Garanti, garanti süresi içerisinde eksik veya hatalı olduğu ortaya çıkan herhangi bir parça 

veya elemanın yerine yenisinin sağlanarak Fethiye Belediyesi’nden hiç bir ücret talep 

etmeksizin yerine takılıp tesisi çalışır hale getirilmesini kapsayacaktır. 

4.2.Satın alınan tesis ve depolama tankları da garanti süresi içerisinde sistematik bir arıza 

çıkması halinde Yüklenici, bahis konusu parça veya elemanı Fethiye Belediyesi’nden hiç bir 

ücret istemeksizin tesis ve ekipmanları yenileriyle değiştireceğini garanti edecektir. 

4.3.Yüklenici, tesis ve parçalarını, tümünün kabul tarihinden itibaren 2 yıl süre ile hatalı 

malzeme ve işçiliğe karşı garanti edecektir. 

4.4.Garanti süresi tesisin teslimatını tamamlanıp, tesis  kabulü yapıldıktan sonra işlemeye 

başlayacaktır. 

4.5.Yüklenici, arızayı bildirim tarihinden itibaren en kısa süre ( 7 iş günü ) içerisinde 

giderecektir. 

4.6.Garanti mekanizmasının işleme şekli Fen İşleri Müdürlüğünce takip edilecektir. Satıcı firma 

ile herhangi bir anlaşmazlık durumunda anlaşmazlık MUĞLA Mahkemelerine havale edilecek ve 

adı geçen mahkemeler anlaşmazlığı halletmeye yetkili olacaktır. 

4.7.Yüklenici firma, teslim ettiği tesis ve ekipmanlarını tüm aksamlarını kapsayacak şekilde 

“GARANTİ BELGESİ“ni teslimat öncesi idareye verecektir. Tesiste kullanılan bilgisayar, 

kompresör, pompa vb. diğer donanımların garanti belgeleri ayrıca verilecektir. 

4.3.4. 

4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler: 

Üretici firma EN ISO 3834-2 kaynaklı imalat yeterlilik standardı belgesine, Yerli Malı ve Marka 

Tescil Belgelerine sahip olacaktır. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. 

Asfalt Emülsiyon tesisi veya asfalt plenti  

 
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 % 1 (yüzde bir) 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 FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İDARİ HİZMET BİNASI 
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (CUMHURİYET MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:17 FETHİYE / 
MUĞLA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 
 
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan 
istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 
 
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 (altmış) 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. 

 


