
ISPARTA İLİ 01/01/2023 - 30/09/2024 TARİHLERİ ARASI ÇÖP TOPLAMA, NAKLİ VE KENT TEMİZLİĞİ ARAÇ KİRALAMA 
ISPARTA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
Isparta İli 01/01/2023 - 30/09/2024 Tarihleri Arası Çöp Toplama, Nakli Ve Kent Temizliği Araç Kiralama hizmet alımı 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda 
EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İKN : 2022/1169733 

1-İdarenin 

a) Adı : ISPARTA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

b) Adresi : KUTLUBEY MAHALLESI MIMAR SINAN CAD. 1 32100 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA 

c) Telefon ve faks numarası : 2462116000 - 2462120869 

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve 

e-imza kullanılarak indirilebileceği 

internet sayfası 

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

2-İhale konusu hizmet alımın 

a) Adı : Isparta İli 01/01/2023 - 30/09/2024 Tarihleri Arası Çöp Toplama, Nakli Ve Kent Temizliği 

Araç Kiralama 

b) Niteliği, türü ve miktarı : Isparta İli 01/01/2023 - 30/09/2024 Tarihleri Arası Çöp Toplama, Nakli Ve Kent Temizliği 

32 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 

ulaşılabilir. 

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Isparta İli Merkez İlçe Sınırı 

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2023, işin bitiş tarihi 30.09.2024 

d) İşe başlama tarihi : 01.01.2023 

3-İhalenin 

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.12.2022 - 10:30 

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-
teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen 
hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 
ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu 
şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 

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

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri: 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu, 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını 

göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son 

iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, 

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 

Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması 

gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 

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

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az 

olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

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

şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: 



ARAÇLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN TESPİT EDİLMESİ 1) İhale konusu iş kapsamında kullanılacak olan tüm araçların, 

Teknik Şartnamede tanımlanan hizmetleri yerine getirip getirmediklerinin ihale aşamasında tespit ettirilmesi, bu suretle 

de sözleşmenin edim sürecinde yüklenici ile idare arasında yaşanabilecek hukuksal husumetlerin önüne geçilerek 

hizmetin kesintiye uğratılmadan idame ettirilmesi amaçlandığından, isteklilerin ihale aşamasında teklifleri ile birlikte, 

İdaremizce hazırlanan ve Teknik Şartnamenin Ekinde yer verilen “TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAPLAR VE AÇIKLAMALARI 

İÇEREN” dokümanı YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNUN DİĞER HUSUSLAR KISMINDA eksiksiz olarak 

dolduracaklardır. Tekliflerin incelenmesi aşamasında da gerek görülürse 1. Ve 2. Avantajlı teklif sahiplerinden bu belge 

ve tevsik edici belgeler onaylı olarak istenecektir 2) Bu kapsamda, araç ve ekipmanların istenilen teknik özellikleri 

sağladığını tevsik eden; katalogların / fotoğrafların “Teknik Şartnameye Cevapları ve Açıklamaları İçeren Doküman” 

ekinde teklifle birlikte verilmesi gerekmektedir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. 

Araç ve Makine ile yapılan kent temizliği işleri ve/veya 

Araç ve Makine ile yapılan Çöplerin Toplanması ve Nakli İşleri ve/veya 

Araç çalıştırılarak gerçekleştirilen çöp toplama ve/veya nakli ve /veya cadde, sokak, meydan süpürme ve/veya yıkama gibi 

kentsel temizlik işleri ( söz konusu işlere ait istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesi, işçilik kalemlerinin tutarı 

düşülmek suretiyle değerlendirilecektir)  ve/veya 

Çöplerin toplanması ve Nakli ile Kent Temizliği ‘ne ait araç kiralama işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı 
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken; 
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur 
Puanı 
Teklif Fiyat Puanı:60 
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40 
 
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması 
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 ) 
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar 
belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş 
olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran 
arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda 
herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan 
kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife 
oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, 
istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir 
yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli 
esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır. 
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır 
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır 

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran 
Fiyat Dışı 

Unsur Puanı 

Hid. Sık. Çöp Kamyonu 23+2 m3 kapasiteli ( 1 ara

ç 21 ay ) ( Gündüz + Pazar ) 
0,033319% 0,040724% 2 

Hid. Sık. Çöp Kamyonu 15+1,5 m3 kapasiteli ( 12 

araç 21 ay ) ( Gündüz + Gece + Pazar ) 
0,391521% 0,478526% 17 

Hid. Sık.Çöp Kamyonu 7+1 m3 kapasiteli ( 5 araç 

21 ay ) ( Gündüz + Gece + Pazar ) 
0,09832% 0,120168% 5 

Üstten Sık. Dam.Çöp Kamyonu max. 5 m3 kapasit

eli ( 2 araç 21 ay) ( Gündüz + Gece + Pazar ) 
0,027493% 0,033603% 2 

Vakumlu Yol Süpürme Makinesi 6 m3 Kapasiteli ( 

2 araç 21 ay ) ( Gündüz + Gece + Pazar ) 
0,106736% 0,130455% 5 

Vakumlu Yol Süpürme Makinesi 4 m3 Kapasiteli ( 

1 araç 21 ay ) (Gündüz + Gece ) 
0,026455% 0,032334% 1 

Hidrostatik Yol Süpürme Makinesi 5 m3 Kapasitel

i ( 1 araç 21 ay ) ( Gündüz + Gece + Pazar ) 
0,059971% 0,073298% 3 

Arasöz 15 ton ( 1 araç 21 ay ) ( Gündüz + Gece) 0,032678% 0,03994% 2 

Minimum 35 Kişi taşıma kapasiteli servis aracı ( 1 

araç 21 ay) ( Gündüz + Gece + Pazar ) 
0,024622% 0,030094% 1 



Şantiye kurulumu ( Teknik Şartnamede açıklanan g

iderler dahil edilecek) 
0,036048% 0,044058% 2 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP 
üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte 
ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 
bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15. Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72 
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama 
istenecektir. 

 


