
SOKAK AYDINLATMA DİREĞİ SATIN ALINACAKTIR 
İYİDERE BELEDİYESİ 
 
SOKAK AYDINLATMA DİREĞİ MAL 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 : 2022/509717 

1-İdarenin 

a) Adresi : FETHİYE MAH. YALIBOYU CAD. No:5 İYİDERE/RİZE 

b) Telefon ve faks numarası : 3212565 - 4643212640 

c) Elektronik Posta Adresi : iyiderebel@hotmail.com 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet 
adresi (varsa) 

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

 
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 22 ADET 6-8 MT ELEKTRİK AYDINLATMA DİREĞİ 21 ADET 60 WATT 

LED ARMATÜR 22 ADET 100 WATT LED ARMATÜR 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yeri : İyidere Belediyesinin Şantiye Deposuna 

c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sözleşme tarihinden 
itibaren işe başlanacak olup 60 ( Altmış ) takvim günü sonunda 
teslime hazır olacaktır. 

 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : İyidere Belediyesi Komisyon Toplantı Salonu, İyidere Belediyesi, 

Fethiye Mahallesi, Yalıboyu Cad. No.: 5 Kat :2 53600 İyidere/RİZE 

b) Tarihi ve saati : 09.06.2022 - 14:30 

 
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 belgeler, 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; 
isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler 
hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler 
tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 
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 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. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: 

Teknik şartnamemize uygun şekilde  Satın alınacak ürünlerin 2(iki) yıllık garanti süresinin bitiminden 
itibaren en az 10 (on) yıl boyunca geçerli olacak ücreti karşılığı yedek parça ve servis temini garantisi 
verilecektir. 

4.3.2. 

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler: 

İhaleye katılacak olan istekliler ürünlere ilişkin imalatçı olduklarını aşağıdaki belgeler ile desteklemelidir. 
İsteklilerin yetkili satıcı olması durumunda dahi imalatçı firmaya ait belgelerini yetkili satıcı belgeleri ile 
birlikte sunmaları gerekmektedir. 
A) İmalatçı Adına Düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi 
B) İmalatçının Üyesi Olduğu Meslek Odası Tarafından İmalatçı Adına Düzenlenen Kapasite Raporu 
 
C) İmalatçı Kayıtlı Olduğu Meslek Odası Tarafından İmalatçı Adına Düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi 
D) İlgili kuruluşlardan Yerli Malı belgesi 



1- İstekliler TS EN 40-6 belgesini teklif zarfında sunacaklardır. 
2-Kullanılan her bir çeşit profilin; 
   -EN 10204 3.1 teknik sertifikası olacak ve EN 755-2 ile EN  573-3 standartlarına göre test edildiği 
üreticiden alınan belge ile gösterilecektir. 
   - İmalatta kullanılan alüminyum hammadde alaşımının EN-AW 6060 olduğu ve TS EN 755-1, TS EN 
12020-1, TS 4922’ e göre uygunluğu üreticiden alınan belge ile gösterilecektir. 
   -Profillerin EN 755-9 standartlarına göre üretildiği üreticiden alınan belge ile gösterilecektir. İlgili 
evraklar teklif zarfında teklif ile birlikte sunulacaktır. 
3-Kullanılan boyanın nötral tuzlu su püskürtme testi sonuçları teklif zarfında sunulacaktır. 
4-İstekliler İhalede bulunan 6+8 Metre Boyunda Gövdesi Ledsiz Motif Ledli Işıklı Alt Kaideli Alüminyum 
aydınlatma direğine ait TEDAŞ Genel Müdürlüğü onaylı Tip Proje Onayı belgesinin aslını veya aslına 
uygunluğu noterce onaylanmış veya idarece aslı onaylanmış belgeyi teklif zarfında sunmaları gerekir. Bu 
belgeyi teklif zarfı içerisinde sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
5-İstekliler tüm detayları teknik şartnamesinde belirtilen, ihale kalemleri arasında bulunan 
-6+8 Metre Boyunda Gövdesi Ledsiz Motifi Ledli Işıklı  Alt Kaideli Alüminyum Aydınlatma Direği ile 60W 
ve 100W Led Armatür, 
Numunelerini, ihale tarihinden önceki son mesai günü mesai bitimi saatine kadar İyidere Belediyesi 
Fen Müdürlüğü şantiyesine teslim edeceklerdir. İstekliler numune teslim ettiklerine dair “Numune Teslim 
Tutanağı” nın aslını teklif zarfı içerisinde sunacaklardır. Numune getirmeyen, numuneleri teknik 
şartnamede belirtilen özelliklere uygun olmayan ve numune teslim tutanağını teklif zarfı içerisinde 
sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde 
on beş) 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 İyidere Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü, İyidere Belediyesi, Fethiye 
Mahallesi, Yalıboyu Cad. No.: 5 53600 İyidere/RİZE adresine 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, işin tamamı için teklif verilecektir. 
 
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: 
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine 
göre açıklama istenecektir. 
 


