
OTOMASYON SİSTEMLERİ YAPTIRILACAKTIR 
GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 
Giresun İli Merkez, Bulancak, Çanakçı, Keşap ve Tirebolu İlçeleri KGYS Genişleme Projesi 
Yapımı ve Kamera Sistemi Malzeme Alımı İşi yapım işi 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 : 2021/383930 

1-İdarenin 

a) Adresi : Giresun İl Özel İdaresi Teyyaredüzü Mah. Atatürk Bulvarı 

No:409 28200 MERKEZ/GİRESUN 

b) Telefon ve faks numarası : 4542157571 - 4542157508 

c) Elektronik Posta Adresi : ozelidare@giresunilozelidare.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi 

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

 
2-İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Giresun İli Merkez ve 4 Adet İlçe KGYS Yapımı, KGYS 

Malzeme Alımı ve Çevre Güvenlik Kamera Sistemi 

Malzeme Alımı Malzeme Alımı: %36 KGYS Yapım İşi: %64 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer : Giresun İli Merkez, Bulancak, Çanakçı, Keşap ve Tirebolu 

İlçeleri 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 

 
3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Giresun İl Özel İdaresi Teyyaredüzü Mah. Atatürk Bulvarı 

No:409 Kat:1 (İhale Hizmetleri Şefliği) Merkez/GİRESUN 

b) Tarihi ve saati : 20.08.2021 - 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 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. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi 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 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 deneyim belgeleri: 

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 

50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 

belgeler. 

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki 

maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: 

1. İhaleye katılacak firmalar, teknik şartnamedeki EK-8 yer görme belgesini alacaklar (İl Özel 

İdare onaylı) ve teklif belgeleri ile sunacaklardır (Yapılacak iş hakkında bilgi aldığı beyan 

edilecek). 2. Teklif verecek firmaların, teklif edecekleri kamera ve ağ bileşenlerine ait cihazların 

üretici markalarının Türkiye Yetkili Distribütörlerinden alınmış olan yetkili satış ve yetkili servis 

belgesine sahip olması ve teklif dosyasında sunmaları gerekmektedir. 3. Teklif verecek 

firmaların, teklif edecekleri ürünlerin marka ve model numaralarını bilgilerini içeren teknik 

şartnamedeki EK-9 belgesini doldurarak teklif dosyasında sunmaları gerekmektedir. 4. 

İstekliler, bu şartname doğrultusunda teklif etmiş oldukları ürünlerin/cihazların/malzemelerin 

marka modellerini gösteren teknik şartnamedeki EK-12 formunu doldurarak teklif ile birlikte 

sunacaktır. 5. İstekliler bu şartname doğrultusunda teklif etmiş oldukları 

ürünlerle/cihazlarla/malzemelerle ilgili olarak; teklif dosyasında yer alacak dokümanlar 

(İsteklilerin, teklife konu ürüne ait üretici firmadan veya Türkiye ofisinden (ofisi yoksa 

distribütöründen) edinmiş oldukları üretici/Türkiye ofisi/Türkiye Distribütörü yetkilisi imzalı, 

kaşeli ve bu şartnamede söz konusu ürün için ayrı ayrı maddeler halinde belirtilen tüm isterleri 

(özellik, değer, standart ve şartları) taşıdıklarına ve sağladıklarına dair verileri gösteren 

dokümanı ifade etmektedir.) teknik şartnamede belirtilmiştir. Ayrıca söz konusu dokümanın 

Türkiye ofisinden edinilmiş olması durumunda; dokümana imza atan kişinin imza atmaya yetkili 

olduğuna dair imza sirküsü de teklifle birlikte sunulacaktır. İstekliler; teklif etmiş oldukları 

ürüne/ürünlere ait dokümanları teklif ile birlikte sunacaktır. Bu dokümanlar Türkçe veya yeminli 

tercüman tarafından Türkçeye çevirisi yapılmış olmak üzere teklif ile birlikte verilecektir. 6. 

İstekliler KGYS Genişleme Projesi teknik şartnamesinin 7.11. maddesinde belirtilen kendi 

durumuna uygun olan belge ve belgeleri teklif ile birlikte sunacaktır. 7. İstekliler teklif edilecek 

kameralar ve NVR cihazlarına ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğu 

gösteren belgeleri teklif ekinde sunacaklardır. 8. İstekliler teklif edilecek her tipten kameraları, 

NVR cihazları, ağ anahtarlarıyla ilgili teknik dokümantasyonu Türkçe veya İngilizce olarak teklif 

ekinde sunacaktır. 9. İstekliler Çevre Güvenlik Kamera Sistemi Yedek Malzeme Alımı teknik 

şartnamesinde yer alan EK-7 formunu doldurarak teklif ekinde sunacaktır. 10. Tüm kameralar, 

NVR ve Ağ Anahtarları CE veya UL standartına sahip olacak olup bu husus donanım/cihazların 

teknik dokümantasyonu veya ayrı bir belge üzerinden teklif ekinde sunulacaktır. 11. Çevre 

Güvenlik Kamera Sistemi Yedek Malzeme Alımı teknik şartnamesinin 3.1.23. maddesinde yer 

alan analizler teklif ekinde kamera ve NVR’ın teknik dokümantasyonu üzerinden sunulacaktır. 

12. Teklif verecek firmalar, teklif edecekleri kamera ve ağ bileşenlerine ait cihazların üretici 

markalarının Türkiye Yetkili Distribütörlerinden alınmış olan Yetkili Satıcı ve Yetkili Servis 

olduklarına dair yetki belgelerini teklifleri ile birlikte sunacaklardır (Kullanılacak malzemelerin 

alınacağı ilgili firmadan alınacak). 13. Teklif verecek firmalar, bakım hizmetleri işletme verimi ve 

sürekliliği için gerekli olan, TSE tarafından satış sonrası hizmetleri için verilen TS-12845, TS-

13242 standartlarının her birini içeren hizmet yeterlik belgesine sahip olacak ve teklifleri ile 

birlikte sunacaklardır. 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 

ve mimarlık bölümleri: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Bu ihalede benzer iş olarak  “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere 

Dair Tebliğ” de yer alan (E) Elektronik ve İletişim İşleri benzer işlere denk sayılacaktır. 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 

Bu işte iş deneyim belgesi olarak diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye katılacak olan 



isteklilerden yalnızca Elektrik Mühendisliği ile Elektrik ve Elektronik Mühendisliği benzer işlere 

denk sayılacaktır. 

 
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 Giresun İl Özel İdaresi Teyyaredüzü Mah. Atatürk Bulvarı 
No:409 Kat:1 (İhale Hizmetleri Şefliği) Merkez/GİRESUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, 
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
 
9. İstekliler tekliflerini, 
Giresun İli Merkez, Bulancak, Çanakçı, Keşap ve Tirebolu İlçeleri KGYS Genişleme Projesi 
Yapımı İşi. KGYS Yapım İşi Elektrik İmalatları: %58,0768 KGYS Yapım İşi İnşaat İmalatları: 
%5,9008 ihale dokümanında belirtilen iş kısımları için, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden 
verecektir. 
Çevre Güvenlik Kamera Sistemi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yedek Malzeme Alımı İşi. 
Toplam 13 kalem malzeme. iş kalemleri için ise, teklif birim fiyat şeklinde verecektir. 
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle karma 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 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. 
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır. 
 
 
14.Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır. 

 

 


