
ÇOCUK OYUN GRUBU SATIN ALINACAKTIR 
TURHAL BELEDİYESİ (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) 
 
Çocuk Oyun Grubu Mal mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır: 

İKN : 2023/135592 

1-İdarenin 

a) Adı : TURHAL BELEDİYESİ (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) 

b) Adresi : Celal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 60300 TURHAL/TOKAT 

c) Telefon ve faks numarası : 3562751031 - 3562756134 

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-

imza kullanılarak indirilebileceği internet 

sayfası 

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

2-İhale konusu mal alımın 

a) Adı : Çocuk Oyun Grubu Mal 

b) Niteliği, türü ve miktarı : 11 Kalem Çocuk Oyun Grubu Alımı 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 

şartnameden ulaşılabilir. 

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Turhal Belediyesi Dağ Evi Millet Bahçesi 

ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmeye Müteakip 60 gün 

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip 

3-İhalenin 

a) İhale (son teklif verme) tarih ve 

saati 

: 08.03.2023 - 11:00 

b) İhale komisyonunun toplantı yeri 

(e-tekliflerin açılacağı adres) 

: Turhal Belediye Meclis Toplantı Salonu 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-
teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 
4.1.2.1. 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. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
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. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: 

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler, 

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin 

bilgiler, 

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin 

bilgiler. 

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu 

uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir. 

1- İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler şunlardır. 

İstekli imalatçı ise aşağıda belirtilen belgelerden her hangi biri ile imalatçı olduğunu tesvik edecektir. 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu 

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalata Yeterlilik Belgesi 

d) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Yerli Malı Belgesi 

e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca 

düzenlenen isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler 

2- İstekli yetkili satıcı aşağıda belirtilen belgeyi YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA sunulacaktır. 

-- Bayisi olduğu üretici veya imalatçı firmadan alınan Yetkili Satıcı Belgesi 

4.3.2. 

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: 



YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA SUNULACAK BELGELER 

1-TS EN 1176-1 (Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri -Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney 

Yöntemleri). Bu belge İp, Metal, Kauçuk, Kompozit, Fiber, Ahşap ve Polietilen Ürünler için geçerlidir. 

2-TS EN 1176-2 +AC (Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri -Bölüm 2: Salıncaklar için İlave Özel Güvenlik 

Kuralları ve Deney Yöntemleri). Bu belge İp, Metal, Kauçuk, Ahşap ve Polietilen Ürünler için geçerlidir. 

3-TS EN 1176-3 (Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri -Bölüm 3: Kaydıraklar için İlave Özel Güvenlik 

Kuralları ve Deney Yöntemleri). Bu belge  Metal, Kauçuk, Ahşap ve Polietilen Ürünler için geçerlidir. 

4-TS EN 1176-6 +AC (Oyun Alanı Elemanları ve zemin düzenlemeleri-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel 

Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri). Bu belge Metal, Ahşap, Kompozit, Kauçuk, HDPE ve Polietilen Ürünler için 

geçerlidir. 

5-TS EN 1176-11 (Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri-Bölüm 11: Havada Asılı Ağlar İçin İlâve Özel 

Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri). Bu belge Metal, Polietilen, Kauçuk, Kompozit ve İp Ürünler için geçerlidir. 

6-TS 12427 (Yetkili servisler – Oyun, spor ve av amaçlı alet ve makineler için – Kurallar (HİZMET YETERLİLİK 

BELGESİ) 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren Kapasite Raporu.   

SÖZLEŞME IMZALAMADAN ÖNCE IDAREYE SUNULACAK EVRAKLAR; 

Polietilen ürünlerin renk solmasına karşı dirençli Işık haslığı skala değeri sunucu: 6 olduğunu gösteren, Türkçe test 

raporu. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır. 

Polietilen ürünlerin TS EN 71-2 Standartları gereğince Yanmazlık deneyi olumlu Türkçe test raporu, sözleşmeden 

önce idareye teslim edilecektir. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış 

olmalıdır. 

Polietilen ürünlerin malzeme içeriğinde TS EN 71-3 Oyuncak Güvenliği-Bölüm 3: Belirli elementlerin göçü deneyi 

olumlu Türkçe test raporu, sözleşmeden önce idareye teslim edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu 

tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır. 

Elektrostatik toz boya kaplı malzemeler için alınmış; TS EN ISO 2409 Çapraz Kesme (Cross-Cut), TS EN ISO 2178 

Kaplama Kalınlıklarının Ölçülmesi, Fitalat Analizi, TS EN 71-3 Bazı Elementlerin Göçü, TS EN 71-2 Alevlenebilirlik, 

TS EN ISO 9227 min 1440 saat Nötral Tuz Püskürtme Testi, TS EN ISO 6270-1 720 saat Neme Dayanıklılık Testi, TS 

EN ISO 12944-6 Boya Kaplama , AL.2.032:2012-AfPS GS 2014:01 PAHs Testi raporları Türk Akreditasyon Kurumu 

tarafından onaylı bir laboratuvardan alınmış belgeler çocuk sağlığına zararlı ürün kullanımını engellemek amacıyla 

sözleşmeden önce idareye sunulacaktır. 

Polietilen Salıncak oturağı için Türkak onaylı laboratuvardan TS EN 1176-2 Oyun Alanı ve Zemin Düzenlemeleri - 

Bölüm 2 Salıncaklar için ilave özel güvenlik kuralları ve deney yöntemleri Salıncak oturaklarının Darbe zayıflaması 

deneyini gösteren olumlu muayene ve deney raporları 

Zincir ve zincir bağlantı parçaları için TS EN 1176-1 ve TS EN 1176-2 standardı kapsamında TS EN ISO 9227 

standardına göre 240 saat Nötral Tuz Püskürtme Testi ile Kaplama Korozyon Dayanımının uygun olduğunu gösteren 

test raporu sözleşmeden önce idareye teslim edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı 

laboratuvardan alınmış olmalıdır. 

 7- ÜRETİCİ ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI (Tasarım-Üretim ve montaj hatalarından dolayı oluşabilecek kazalar 

sebebiyle idareye açılabilecek tazminat davalarını karşılamak üzere kaza başına en az 5.000.000,00 TL teminat 

bedeli içeren sigorta poliçesini 

8- Teknik Şartnamede talep edilen ürünlere ait, akredite edilmiş kurumlardan alınmış olan Model Bazlı Uygunluk 

Belgeleri. Sunulan kalite belgeleri ve Model Bazlı Uygunluk Belgeleri, idaremiz tarafından ilgili kurumlardan teyit 

edilecektir. 

9- Ürünlerin teknik şartnameye uygunluğu numune ile değerlendirilecektir. Bu sebeple ekonomik açıdan 1. ve 2. 

teklif sahibi, ihale gününden sonra yapılacak tebligatla 5  gün içerisinde  aşağıdaki numunelerini teknik şartnameye 

göre değerlendirilmek üzere İdareye sunacaktır. Oyun Grubu Model 1’e ait Polietilen Panolu Parçalı Açılı 

Kaydırak(H:200cm), Polietilen Helezon Kaydırak (H:200cm) ve  Polietilen Parçalı Üçgen Çatı, Oyun Elemanı Model 3  

ve Oyun Elemanı Model 10 ürününden 1 adet numunelerini teslim edecektir. 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları 

ve açıklamaları: 

Ürünlerin teknik şartnameye uygunluğu numune ile değerlendirilecektir. Bu sebeple ekonomik açıdan 1. ve 2. teklif 

sahibi, ihale gününden sonra yapılacak tebligatla 5  gün içerisinde  aşağıdaki numunelerini teknik şartnameye göre 

değerlendirilmek üzere İdareye sunacaktır. Oyun Grubu Model 1’e ait Polietilen Panolu Parçalı Açılı 

Kaydırak(H:200cm), Polietilen Helezon Kaydırak (H:200cm) ve  Polietilen Parçalı Üçgen Çatı, Oyun Elemanı Model 3  

ve Oyun Elemanı Model 10 ürününden 1 adet numunelerini teslim edecektir. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak 
EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile 
birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat 
sözleşme imzalanacaktır. 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 



 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15. Diğer hususlar: 
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre 
açıklama istenecektir. 

 


