
KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ ( EDS )  KURULMASI, İŞLETİLMESİ VE YAPIM İŞİNE AİT İHALE 
İLANIDIR. 

 
1. Kurulum ve işletmeye ait tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere; Gelir paylaşım modeli ile Keşan 

Belediyesine ait, Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde kalan, can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve 
güvenli trafik akışını temin etmek amaçlarına hizmet etmek üzere kurulacak olan 4 (dört) noktada İlçe giriş ve 
çıkışlarında 2 yönlü 12  (on iki) adet Ortalama Hız Ölçüm Donanımı sistemi, 5 adet ilçe merkezinde Ters Yön 
Girilmez Sistemi, 4 (dört) noktada Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi ve EDS’in kontrol edileceği İzleme Odasının 
düzenlenmesi ve kurulumu ( yapımı ve kurulumu ) verilerin Fiber optik veri transfer yoluyla EDS merkezine 
aktarılması teknik şartnamedeki özelliklere uygun olarak yapılması şartıyla EDS sistemlerinin Emniyet 

Müdürlüğünce kullanılması için teslim edildiği tarihten itibaren 5 (Beş) yıl süre ile işletiminin sağlanması; tüm 
bakım, onarım, sistemin 7/24 çalışır halde desteğinin verilmesi, ihlallerin ceza makbuzuna dönüştürülmesi ve bu 
işlemleri yapmak için ihtiyaç duyulan personelleri çalıştırmak (Personellere ait tüm mali ve hukuki sorumluluk 
yükleniciye ait olmak üzere), tüm kırtasiye malzemesi gereklilikleri vb. tüm masrafları, tüm teknik ve idari işleri 
yükleniciye ait olmak üzere işletilmesi işi HASILAT / GELİR PAYLAŞIMI MODELİ ile kurulması ve 5 yıl süre 
ile işletilmesi yasal mevzuatlar çerçevesinde olacaktır. 

2. Söz konusu iş ile ilgili şartname ve ekleri ile ihale dökümanı; Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Cad. Çok Amaçlı 
Pazaryeri Kompleksi A Blok Kat:1 No:23/E Keşan/Edirne adresinde mali Hizmetler Müdürlüğünde bedelsiz 

olarak görülebilir. Ancak, İhaleye teklif verecek olan İsteklilerin, İdarece onaylı dokümanı yine aynı  adresten, 
5.000,00 TL bedeli karşılığı satın almaları zorunludur.  

3. İhale,05/11/2019  tarihinde Salı günü saat 15.30’da, Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Cad. Çok Amaçlı Pazaryeri 
Kompleksi A Blok Keşan /Edirne adresinde Keşan Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda; 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi gereği kapalı teklif usulü ile 5 (beş) yıllığına ihale edilecektir. 

4. Bu işin muhammen bedeli 10.050.512,20-TL+ KDV olup, muhammen bedelin % 3’ü oranında (301.515,37 -TL) 
2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur. 

 Teklifte bulunacak isteklilerin İdaremize verecekleri geçici teminatın, bankadan alınmış teminat mektubu olması 
durumunda, banka teminat mektubu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 

ve bir yıl süreli olacaktır. 

5. İhaleye Katılabilme Şartları 
A ) Gerçek Kişiler: 

 Yasal Yerleşim Yeri Belgesi, 

 Nüfus Kayıt Örneği, 

 Tebligat için Türkiye’de Adres göstermeleri, 

 İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli İmza Beyannamesi, 

 Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya Banka teminat mektubu, 

 İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar sicilinde 

kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri, 

 Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgelerle birlikte ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli 

Ortak Girişim Beyannamesi, 

 Vekâleten katılması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Vekâletname ve Vekilin Noter onaylı 

İmza Beyannamesi, 

 İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz, 

 Keşan Belediyesi’nden ilk ihale ilan tarihinden itibaren alınmış Borcu Yoktur Belgesi, 

 İsteklinin 2886 Devlet İhale Kanunu’nun ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak Kamu 

İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir.  

 Mali durumu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde Bankadan alınacak Referans Mektubu. Yaklaşık Yatırım 

Maliyet Bedelinin asgari %80’i kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi ( Genel Müdürlük teyit yazılı )  

 Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge, 

 Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünden, ihale 

ilan tarihinden sonra alınmış belge,  

 İhale konusu yerlerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı  

 İstekliler Teknik şartnamede belirtilen tüm şartları ve özellikleri taşıyan ihale konusu işi yapacağına ve işi belirtilen 

sürede bitireceğine dair noterden taahhütname, 

 İhaleye katılan gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı tarihten bir ay öncesine 

kadar alınmış adli sicil kaydı.  ( Taksirli Suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil 

kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )  

 İdari ve Teknik Şartnameleri ve eklerini okuyup anladığını belirten Islak İmza yazılı beyanı. 

 Yeterlilik İçin İsteklinin teklif dosyasında önerdiği iş deneyim belgesi. 

 Elektronik Denetleme Sistemleri; Yürürlükte bulunan 18.11.2016 tarihli Usul ve Esaslar ile Teknik Gereklilikler 

Dokümanlarına göre, projemiz kapsamındaki tüm sistemlerin tamamını veya bir tanesini, Türkiye sınırları içinde tek 

bir proje veya ayrı ayrı projeler altında kurulumunu yapmış olmak. 



 İstekli tarafından aşağıda belirtilen işlerin tamamını veya bir tanesini Türkiye Sınırları içinde tek bir projede veya ayrı 

projelerde kurulum tamamlandığı, idareye tesliminin gerçekleştirildiği ve 2 ( İki ) Yıl ve üzeri işletmenliğinin 

sürdürüldüğüne dair belgenin sunulması.  

 

o Kurulumu tamamlandığı Ters Yön İhlal Tespit Sistemi  

o Kurulumu tamamlandığı Ortalama Hız Ölçme Donanımı ( Ortalama Hız Tespit Sistemi), (OHÖD) 

o Kurulumu tamamlandığı Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi ( KİTS ) 

B )Tüzel Kişiler:  

 Şirketin Kanuni Adresini belirten Adres Beyanı, 

 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Noter Tasdikli İmza Sirküleri, 

 Tebligat için Türkiye’de Adres göstermeleri, 

 İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli İmza Beyannamesi,  

 Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya Banka Teminat Mektubu, 

 Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgelerle birlikte ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli 

Ortak Girişim Beyannamesi, 

 Vekâleten katılması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Vekâletname ve Vekilin Noter onaylı 

İmza Beyannamesi,  

 İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz, 

 Keşan Belediyesi’nden ilk ihale ilan tarihinden itibaren alınmış Borcu Yoktur Belgesi, 

 Tüzel kişilerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil 

gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış son güncel noter tasdikli örneği, 

 İsteklinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak 

Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir.  

 Mali durumu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde Bankadan alınacak Referans Mektubu. Yaklaşık Yatırım 

Maliyet Bedelinin asgari %80 i kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi ( Genel Müdürlük teyit yazılı )  

 İhale konusu yerlerin görüldüğüne dair İsteklinin beyanı.  

 İstekliler Teknik şartnamede belirtilen tüm şartları ve özellikleri taşıyan ihale konusu işi yapacağına ve işi belirtilen 

sürede bitireceğine dair noterden taahhütname, 

 İhaleye katılan tüzel kişilerdeki şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair 

ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı tarihten bir ay öncesine kadar alınmış adli sicil kaydı. ( Taksirli Suçlar ihaleye 

katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. ) 

 Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge, 

 Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünden, ihale 

ilan tarihinden sonra alınmış belge,  

 İdari ve Teknik Şartnameleri ve eklerini okuyup anladığını belirten ıslak İmza yazılı beyanı. 

 Yeterlilik İçin İsteklinin teklif dosyasında önerdiği iş deneyim belgesi 

 Elektronik Denetleme Sistemleri; Yürürlükte bulunan 18.11.2016 tarihli Usul ve Esaslar ile Teknik Gereklilikler 

Dokümanlarına göre, projemiz kapsamındaki tüm sistemlerin tamamını veya 1 tanesini, Türkiye sınırları içinde tek 

bir proje veya ayrı ayrı projeler altında kurulumunu yapmış olmak. 

 İstekli tarafından aşağıda belirtilen işlerin tamamını veya bir tanesini Türkiye Sınırları içinde tek bir projede veya ayrı 

projelerde kurulum tamamlandığı, idareye tesliminin gerçekleştirildiği ve 2 ( İki ) Yıl ve üzeri işletmenliğinin 

sürdürüldüğüne dair belgenin sunulması.  

 

o Kurulumu tamamlandığı Ters Yön İhlal Tespit Sistemi  

o Kurulumu tamamlandığı Ortalama Hız Ölçme Donanımı ( Ortalama Hız Tespit Sistemi), (OHÖD) 

o Kurulumu tamamlandığı Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi ( KİTS ) 
 
6. Teklif Mektubu 

Teklif Mektuplarında, teklifin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun 

olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır.   

İhale; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince imzalanıp onaylanan aylık trafik ihlalleri listesindeki, trafik idari 

para cezaları toplamının %30’u oranındaki ( yaklaşık maliyet çıktıktan sonra %15 oranındaki tutar ) tutarı olan 

hizmet kullanım bedeli payı üzerinden hasılat paylaşımı esasına göre yapılacak olup, isteklinin teklif bedeli 

belediyeye aktarılacak aylık %30'luk hasılat payı, (yaklaşık maliyet çıktıktan sora %15’lik hasılat payı)    %100 

olarak kabul edilerek KDV (Katma Değer Vergisi) Dahil %50'yi geçmemek şartıyla, en düşük oranı (payı) teklif eden 

istekliye ihale edilir. Bu oran sözleşme sonuna kadar devam edecektir. 



7.  İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici ve kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık 
gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 

8.  İhaleye iştirak edecek İstekliler tekliflerini en geç 05/11/2019 günü saat 15:30’a kadar Keşan Belediyesi İhale 

Komisyonuna vereceklerdir. 
9.  İsteklilerin ihaleye ait evrakları ve teklifleri ihale komisyonu tarafından ihaleye katılan firmalar huzurunda  

05/11//2019 günü saat 15:30’da  açılacaktır. 
10. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup 

kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan 
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunur. 

11. Teklifler Türkçe olarak verilecektir. 
12. İdare ihaleyi yapıp, yapmamakta tamamen serbesttir. 

 İlan olunur. 


