
TEKNİK PERSONEL KIŞLIK İŞ ELBİSESİ 
METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET A.Ş 
 
Teknik Personel Kışlık İş Elbisesi alımı 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 : 2019/503618 

1-İdarenin 
a) Adresi : YAVUZ SELİM MAH. METRO SK. NO:3 34220 

ESENLER/İSTANBUL 

b) Telefon ve faks numarası : 2125689970 - 2125688900 

c) Elektronik Posta Adresi : info@metro.istanbul 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) 

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

 
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : İdarenin Teknik personeli için, Teknik Şartnamede 

detayları belirtilen, 700 adet kışlık iş pantolonu ,700 adet 
kışlık iş montu ve 1.200 adet Polo Yaka S-shirtten oluşan 
Kışlık İş Elbisesi satın alınacaktır. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yeri : Yavuz Selim Mah. Metro Sk. No:3 34220 Esenler-İSTANBUL 
adresinde yer alan İdare deposu 

c) Teslim tarihi : a)Yüklenici firma, Sözleşmenin imzalanmasından sonra, 
İDARE tarafından belirlenen lokasyonlarda, 7 (yedi) gün 
içinde beden ölçülerini almakla yükümlüdür. İhaleyi alan 
firma idarenin göstereceği Metro İstanbul A.Ş.nin en az 6 
yerleşkesinde çalışanlarımızın beden ölçülerini almak için 
terzi bulundurmak zorundadır. Metro İstanbul 
yerleşkelerinde bulunan terziler çalışanlarımızın beden 
ölçülerini 7 ( yedi) gün içinde tespit edip idareye 
bildirecektir. İdare bu 7 günlük süre içerisinde tüm ilgili 
personelleri belirlenen lokasyonlara yönlendirilecek ve 
ölçülerin alınması sağlanacaktır. Geçerli mazereti olup 
ölçü veremeyen personeller içinde 5 günlük ek bir süre 
tanınacaktır. Yüklenici tarafından personellerin beden 
ölçüsü alındıktan sonra alınan beden ölçüsü karşılıklı imza 
karşılığında kayıt altına alınacaktır. b) İdare teslim edilen 
beden ölçülerini en geç 2 gün içerisinde onaylayıp yazılı 
olarak firmaya tebliğ edecektir. Numune olarak idareye 
teslim edilen şahit numune ve analiz raporları onayından 
sonra personellerden alınan beden ölçülerinin idare 
tarafından onaylanmasından sonra, imalata başlanacaktır. 
c) Ürünler İdarenin beden ölçülerinin onayından itibaren 45 
(kırkbeş) gün içinde, İdarenin belirlediği depo ve /veya 
yerleşkelere, Yüklenici tarafından Teknik Şartnameye 
uygun olarak üretilip İdareye teslim edilecektir.: d) Ürünler, 
tekli poşetler içerisinde ambalajlanmış olarak teslim 
edilecek ve ambalajın üstünde personelin adı, soyadı, 
beden numarası, çalıştığı hattını gösteren etiket 
bulunacaktır. e) Mal kabul komisyonu, depo ve/veya 
yerleşkelere teslim tarihinden itibaren 5 gün (işgünü) 
içinde, gelen ürünler arasından gerekli görüldüğü takdirde 



rasgele üçer adet seçip analize gönderecektir. Analiz 
sonuçları şartnameye uygun çıkmazsa, masrafları 
yüklenici tarafından karşılanacak ve sözleşme 
kapsamındaki tüm ürünler iade edilecektir. Kullanım 
esnasında ortaya çıkan imalat ve malzeme hatalarından 
dolayı Mal Kabul Komisyonunun firmadan malı 
değiştirmesini talep etmesi durumunda, firma hiç bir ücret 
talep etmeksizin hatalı ürünleri 20 takvim günü içerisinde 
yenisiyle değiştirmekle yükümlüdür. Malzemelerin depoya 
teslimi/reddi durumlarında her türlü taşıma işlemleri ilgili 
firma tarafından yapılacaktır. Sözleşme konusu iş 
kapsamında kısmi kabul yapılmayacak olup, tüm ürünler 
tek seferde ve belirtilen süre içerisinde İdareye teslim 
edilecektir. f) Ürünlerin dağıtımı Metro İstanbul A.Ş'ye 
teslim edilen depo ve yerleşkelerden İdare'nin ve 
yüklenicinin görevlendireceği personellerle birlikte imza 
karşılığında ilgili personellere teslim edilecektir. İdare 
hakedişini bu imzalı teslim listelerine göre hazırlayacaktır. 
g) Firma personelin verdiği beden ölçüsüne göre pantolon, 
mont ve Polo Yaka S-shirt üretip Metro İstanbul A.Ş.ye 
teslimatıyla yükümlüdür. İstenilen beden ölçüsünde 
gelmeyen kıyafetler firma hiçbir ücret ödemeden 15 takvim 
günü içerisinde yenisiyle değiştirmek zorundadır. h) İdare 
gelen ürünlerdeki beden ölçülerinde yaşanan 
uygunsuzlukları bedelsiz olarak, Yükleniciye tamir, tadilat 
ettirme ve değiştirme hakkına sahiptir. ı) Pantolon paçaları 
Yüklenici firmanın alacağı beden ölçülerine uygun şekilde 
tadilat edilip teslim edilecektir. 

 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Yavuz Selim Mah. Metro Sokak No: 3, 34220 

Esenler/İSTANBUL adresinde yer alan Genel Müdürlük 
Binası toplantı salonu 

b) Tarihi ve saati : 30.10.2019 - 15:00 
 
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 imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler 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. 
4.1.5 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. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
İstekliler Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43. maddesine uygun olarak; ihale 
konusu iş için teknik şartnameye uygun ürettiği 2 takım şahit numuneyi İdareye sunacaktır. 



İstekli, vermiş olduğu numuneler teknik şartnamede belirtilen bütün kriterlere uygunluk (logo, 
renk ve kumaş analizi vb.) uygun olacaktır. Sunulacak numune;  ihale bilgilerinide  belirterek 
kaşeleyip imzalayacağı numune listesini bir dış ambalaj içinde ambalajlayacaktır. İstekli dış 
ambalaj üzerine adını/ünvanını yazarak son teklif verme saatinden önce numuneyi 3.1.c. 
maddesinde belirtilen İdare adresine tutanakla teslim edecektir. İdare teklif edilen malın teknik 
şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu denetleyecektir. 
İş ortaklıklarında numunenin, ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir. 
İstekliler teklif vermekle, ihale üzerinde bırakılması halinde sundukları numuneye uygun mal 
teslim edeceklerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır. 
 
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 Yavuz Selim Mah. Metro Sk. No:3 34220 Esenler-
İSTANBUL 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 her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
 
14.Diğer hususlar: 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır. 
 


