
 

İ L A N 

KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK 

 TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN  
 

 Kayseri Ulaşım A.Ş. işletmesinde bulunan Tramvayların Dış Yüzeyinde Giydirme Reklam Alanı Oluşturulması işi ihalesi 30.07.2021 tarihinde saat 14:00’de  

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.maddesi (a) bendi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile ihalesi yapılmış olup, 2886 sayılı D.İ.K.’ nun 43. Maddesi “Kapalı teklif usulü 

ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, ya yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü 

takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş pazarlıkla yaptırılır. İşin pazarlığa bırakılması halinde şartnamede belirtilen nitelik ve şartların aynen 

muhafazası zorunludur.” gereğince ihale konusu iş Pazarlık İhale Usulü ile yapılacaktır. 

 

1- İhale 13/08/2021 Cuma günü saat 15:00’de Kayseri Büyükşehir Belediyesi 325 nolu ihale odasında yapılacaktır. 

2- İhale Şartnamesinin ve Eklerinin Görülüp, (Doküman Bedeli 200.00 TL) Satın Alınacağı Yer: Kayseri Ulaşım A.Ş Ticaret Müdürlüğü Satış ve Pazarlama birimi  

3- İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 43.maddesi gereğince Pazarlık İhale Usulü ile yapılacak, teklifler sözlü olarak alınacaktır. 

İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur: 

 

Tüzel Kişiler; 

a) Teklif sahibinin noter tasdikli imza sirküleri,  

b) Teklif sahibinin kanuni ikametgâhı ve tebligat adresinin beyanı, iletişim bilgileri, 

c) Teklif sahibinin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge, 

d) İhale sırasında firmayı vekil sıfatıyla temsil edenin noter tasdikli vekâletnamesi ve imza beyanı 

e) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları 

tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana 

paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır) 

f)               Ek teminatı yatırdığına dair makbuz veya ek teminat mektubu 

g) Doküman alındı makbuzu ve belgesi, 

h) İhale dokümanlarının tüm sayfalarının okunup anlaşıldığına dair her sayfaya kaşe + imza olacaktır. 

i)               Bağlı olunan Ticaret Odasından alınmış ve ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair İhale Durum Belgesi 

j)               Şirket yetkililerinin ve Yönetim Kurulunun Adli Sicil Kaydı yoktur ibareli sabıka kaydı. 

k) 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname. 

l) İstekli, ihale ilan tarihinden sonraki tarihlerde ilgili kurumlardan alınmış olan SGK ve vergi borcu olmadığına dair belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaktır. 

 

 

 



Gerçek Kişiler; 

a) Nüfus cüzdanı sureti, 

b) Noter tasdikli imza beyannamesi, 

c) Teklif sahibinin kanuni ikametgâhını ve tebligat adresinin beyanı, iletişim bilgileri, 

d) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları 

tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana 

paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır) 

e) Ek teminatı yatırdığına dair makbuzu veya ek teminat mektubu 

f)               Dosya alındı makbuzu ve belgesi, 

g) İhale dokümanlarının tüm sayfalarının okunup anlaşıldığına dair her sayfaya kaşe + imza olacaktır. 

h) “Adli sicil kaydı yoktur” ibareli sabıka kaydı, 

i)                2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname. 

j)      İstekli, ihale ilan tarihinden sonraki tarihlerde ilgili kurumlardan alınmış olan SGK ve vergi borcu olmadığına dair belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaktır. 

4- İhaleye katılacak İstekliler yukarıdaki belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış belgeleri ihale saatinden önce kapalı zarf içerisinde İdare’ye 

sunmak zorundadır. 

5- İstekliler 13/08/2021 Cuma günü saat 12:00’e kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla 2886 sayılı kanunun 37. maddesi hükümlerine uygun olarak 

düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son 

ve kesin teklif olarak kabul edilir. 

6- Son müracaat tarihi 13/08/2021 Cuma günü saat 12:00’e kadar olup, müracaatlar şirketimizin Ticaret Müdürlüğüne yapılacaktır. Keyfiyet ilanen duyurulur. 

 

KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK 

 TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİC. A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

 

İşin Adı Adet İşin Süresi 1 Yıllık 

Muhammen Bedel 

KDV Hariç 

3 Yıllık 

Muhammen Bedel 

KDV Hariç 

Geçici Teminat Ek Teminat 

Tramvayların Dış Yüzeyinde Giydirme 

Reklam Alanı 

30 36 Ay 1.010.944,80 TL 

 

3.032.834,40 TL 90.985,03 TL 50.000,00 TL 

 


