
   
Ġhale Ġlanı 

TURHAL BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

ÇOCUK OYUN GURUPLARI VE AÇIK ALAN SPOR ALETLERĠ ALIMI 4734 sayılı Kamu Ġhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı 
bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/141639 

1-Ġdarenin 

a) Adresi : Celal Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1 60300 TURHAL/TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 3562751031 - 3562756134 

c) Elektronik Posta Adresi : turhalbelediyesi@turhal.bel.tr 

ç) Ġhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi 
(varsa) 

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

2-Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 38 Kalem Çocuk Oyun Grubu ve Açık Alan Spor 
Aletleri Alımı  
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari Ģartnameden ulaĢılabilir. 

b) Teslim yeri : Park ve Bahçeler Müdürlüğüne teslim edilip daha sonra 
program dâhilinde belirtilen yerlere monte edilecektir. 

c) Teslim tarihi : 1- Ġhale konusu malzemeler sözleĢmeyi müteakip 60 takvim 
günü içerisinde teslim edilecektir. 2 - Teslimatlar mesai saatleri 
içerisinde olacaktır. 3- Teslimatı ve Montajı müteakip Mal alım 
ihaleleri uygulama yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar 
çerçevesinde teslim alma ve kabul tutanakları düzenlenecektir. 
4 - Teknik Ģartnamede belirtilen özelliklere haiz olmayan 
malzemeler ve numune olarak idareye sunulan uygun olmayan 
ürünler teslim alınmayacaktır. 

3- Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Turhal Belediye BaĢkanlığı 

b) Tarihi ve saati : 13.04.2018 - 10:00 

4. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: 
4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  
4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 
tüzel kiĢiliğin 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 kiĢiliğin 
noter tasdikli imza sirküleri,  
4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5 Ġhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

Ġdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Ġmalatçı 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. 
Ġsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması 
yeterli kabul edilir. Ġsteklinin imalatçı olduğu aĢağıdaki belgeler ile tevsik edilir.  



1- Ġsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler Ģunlardır. 
Ġstekli imalatçı ise aĢağıda belirtilen belgelerden her hangi biri ile imalatçı olduğunu tesvik 
edecektir. 
a) Ġstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi 
b) Ġsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu 
c) Ġsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Ġmalata Yeterlilik 
Belgesi 
d) Ġsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Yerli Malı Belgesi 
e) Ġsteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya 
kuruluĢlarca düzenlenen isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler 
2- Ġstekli yetkili satıcı aĢağıda belirtilen belgeyi teklif mektubu ile birlikte sunacaktır. 
-- Bayisi olduğu üretici veya imalatçı firmadan alınan Yetkili Satıcı Belgesi 

4.3.2.1. Standarda iliĢkin belgeler: 

ĠHALE DOSYASINDA ĠSTENECEK BELGELER 
A- 1- TS EN 1176-1 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney 
Yöntemleri) 
      2- TS EN 1176-3 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3 Kaydıraklar Ġçin Ġlave Özel Güvenlik 
Kuralları ve Deney Metotları ) 
      3- TS EN 1176-6 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları Ġçin Ġlave Özel 
Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri) 
      4- TS 12427 ( Yetkili servisler – Oyun, spor ve av amaçlı alet ve makineler için – Kurallar ( 
HĠZMET YETERLĠLĠK BELGESĠ ) 
B- TS 12427 Yetkili Servisler – Hizmet Yeterlilik Belgesi 
C- TSEN 16630 DıĢ Mekan Kondisyon Aletleri Belgesi 
SÖZLEġME ÖNCESĠNDE ĠSTENECEK BELGELER 
1-) ÜRETĠCĠ ÜRÜN SORUMLULUK SĠGORTASI (Tasarım-Üretim ve montaj hatalarından dolayı 
oluĢabilecek kazalar sebebiyle idareye açılabilecek tazminat davalarını karĢılamak üzere kaza 
baĢına minimum 500.000.00 TL teminat bedeli içeren sigorta poliçesi sözleĢme esnasında idareye 
teslim edilecektir.) 
2-) Elektrostatik toz boya iĢlemine tabi tutulmuĢ metal ürünlerin TSE EN 71-3 standartları 
gereğince çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu test raporu, sözleĢme 
esnasında idareye teslim edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı 
laboratuardan alınmıĢ olmalıdır. 
3-) Polietilen ürünlerin TSE EN 71-3 standartları gereğince çocuk sağlığına zararlı madde 
içermediğini gösteren olumlu test raporu, sözleĢme esnasında idareye teslim edilecektir.Rapor, 
Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmıĢ olmalıdır. 
4-) Metal üzeri kauçuk kaplamasında kullanılan sıvı kauçuk malzemenin EN 14372:2004 
standartları gereğince çocuk sağlığına zararlı olan fitalat maddesini içermediğini gösteren olumlu 
test raporu, sözleĢme esnasında idareye teslim edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu 
tarafından onaylı laboratuardan alınmıĢ olmalıdır. 
5-) Elektrostatik Toz Boya iĢlemine tabi tutulmuĢ metal ürünlerin;  TS EN ISO 12944-6 C4 Yüksek 
Korozyon sınıfına uygun olarak, TS EN ISO 9227 standardına göre 720 saat Nötral Tuz 
Püskürtme Testinin ve TS EN ISO 6270-1 standardına göre 480 saat Neme Dayanıklılık Tayininin 
gerçekleĢtirilmesi ile kaplamanın korozyona karĢı dayanımının deney sonucunu, BaĢarılı olarak 
gösteren Türkçe test raporu sözleĢme esnasında idareye teslim edilecektir. 
6-)Elektrostatik toz boya iĢlemine tabi tutulmuĢ metal ürünlerin TS EN 71-3: 2013+A1:2014-12 
standartları gereğince çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu, Türkçe test 
raporu, sözleĢme esnasında idareye teslim edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu 
tarafından onaylı laboratuardan alınmıĢ olmalıdır. 
7-) Metal üzeri plastisol kaplama içeriğinde AFPS GS 2014:01 normuna uygun PAH testini 
gösteren olumlu Türkçe deney raporu. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı 
laboratuardan alınmıĢ olmalıdır. 
8-) Numune: Ġstekli;  teknik Ģartnamede belirtilen Ürünlerden 1’er  adet numuneleri sözleĢme 
imzalanmadan önce, idarenin göstereceği alana geçici montajını yapacaktır. 
            Komisyon üyeleri tarafından getirilen Numuneler Teknik ġartnamede yer alan niteliklere 
göre incelenecektir. 
 Ġhale üzerinde kalan isteklinin sözleĢme öncesi  kurulan numune ile sözleĢme sonrasında teslim 
edilen ürünlerde farklılık olduğu takdirde, sözleĢme tek taraflı fesih edilir ve Kesin teminatı gelir 
kaydedilir. 
Mevcut teknik Ģartnamede , idaremizin almayı amaçladığı ürünlere ait teknik özellikler vb. detaylar 
belirtilmiĢtir. Ġdaremiz ; oluĢturduğumuz teknik Ģartnamede yazılı esaslara uymak Ģartıyla benzeri 



görüntüde “VEYA DENGĠ” ürünler alabilir. Teknik Ģartnamede yazılı ölçüler minimum ölçüler olup 
maksimum ölçüler serbest bırakılmıĢtır.(MAL ALIMI ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ 
30.03.2009-RESMĠ GAZETE SAYISI :27159/ mükerrer , RESMĠ GAZETE TARĠHĠ :04.03.2009-
Madde) 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

1- Ġstekliler ihale konusu malzemelere ait katalogları, teklifler ile birlikte ibraz edeceklerdir. 
2 - Ġmalatçı veya Yetkili Satıcı Belgesinde belirtilen firmaya ait olmayan katalog sahibi istekliler 
değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6. Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7. Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karĢılığı Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.  
7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur.  
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Park ve Bahçeler Müdürlüğü adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  
9. Ġstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale 
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 sözleĢme 
imzalanacaktır. 
Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir.  
10. Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.  
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.  
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
13. Diğer hususlar:Ġhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin 
ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 

 


