
ALIN DUVARI (KOMPLE) SATIN ALINACAKTIR 
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ (TÜRASAŞ) SİVAS BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

İhale Kayıt Numarası : 2021/902339 

İşin Adı : Alın Duvarı (Komple) 

İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü 

1 - İdarenin   

a) Adresi : Kadı Burhanettin Mah. Fabrika Cad. 58010 

b) Telefon ve faks numarası : 03462251818 - 3462235051 

c) Elektronik posta adresi : ihale.sivas@turasas.gov.tr 

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 

görülebileceği internet adresi 

: www.turasas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın   

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alım Teknik Şartnamesi ve Teknik Resmine Göre 50 Adet 

b) Teslim [yeri / yerleri] : TÜRASAŞ SiVAS Bölge Müdürlüğü 

c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşmeyi müteakip 45 gün içerisinde teslim edilecektir. 

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 

Yeterlik Değerlendirmesinin: 
  

a) Yapılacağı yer : TÜRASAŞ SİVAS Bölge Müdürlüğü-İhale Komisyonu Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 18.01.2022 - 14:30 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler : 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

4.2.1.Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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 %10(on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7-) İhale dokümanının görülmesi: 

7.1.İhale dokümanı, idarenin www.turasas.gov.tr internet adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk 

Lirası) karşılığı TÜRASAŞ SİVAS Bölge Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar İhale Hazırlama ve Komisyon Şube Müdürlüğü 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 mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat 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 takvim günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13- Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 Ve 4735 Sayılı Kanunlara Tabi 

Değildir 

 


