
SÜS BİTKİLERİ SATIN ALINACAKTIR 
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 
 
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ PARK VE YEŞİL ALANLARINDA KULLANILMAK ÜZERE DIŞ MEKAN SÜS 
BİTKİLERİ (AĞAÇ, AĞAÇÇIK, ÇALIMSI BODUR BİTKİ, MEVSİMLİK ÇİÇEK VE YER ÖRTÜCÜ 
BİTKİLER) ALIMI VE DİKİMİ İŞİ” 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 : 2018/77829 

1-İdarenin 
a) Adresi : BÜYÜKSEHIR MAH. ENVER ADAKAN CAD. NO:1 

BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL 

b) Telefon ve faks numarası : 2128667000 - 2128737379 

c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@beylikduzu.istanbul 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) 

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

 
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 298 KALEMDEN OLUŞAN AĞAÇ , AĞAÇÇIK, ÇALI, ÇİÇEK VE 

YER ÖRTÜSÜ BİTKİ ALIMI 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yeri : İhale Konusu Ürünler Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü Serasına, dikim sahalarına ve uygulama alanlarına 
idarenin talimatları doğrultusunda teslim edilecektir. 

c) Teslim tarihi : İşin süresi içerisinde Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü tarafından peyderpey bitkiler talep edilecek, yüklenici 
tarafından en fazla 3 iş günü içerisinde istenen malzeme cinsi 
istenilen miktarda teslim edilecektir. 

 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : BÜYÜKŞEHİR MAH. ENVER ADAKAN CAD. NO:2 B.DÜZÜ/İST. 

b) Tarihi ve saati : 26.03.2018 - 10:00 
 
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.  
4.1.6 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 serbest muhasebeci, 
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 belge, standart forma uygun belge,  
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler 
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki 
kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 
gösterir banka referans mektubu,  



Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak 
sağlanabilir. 
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: 
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya 
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya 
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek 
üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart 
forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. 
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte 
sağlanması zorunludur. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına 
bakılır. 
 
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya 
bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait 
belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç 
önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması 
üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.  
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya 
belgeler, 
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu 
serbest bölge faaliyet belgesi. 
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul 
edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.  
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen 
Kapasite Raporu, 
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen 
İmalat Yeterlik Belgesi, 
d) Alım konusu fidan, çiçek veya tohum gibi mallar ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı düzenlenen ve 
adayın veya isteklinin teklif edilen ürünün üretici olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 
kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 
belgeler. 
Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edebilir. 
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları 
ve açıklamaları içeren doküman: 
Aşağıdaki listede belirtilen mallara ilişkin numuneler Mal Alım Uygulama Yönetmeliğinin 43. 
maddesine istinaden istenecektir. Bu mallar Aday veya İsekliler tarafından  İhale saatine kadar 
Büyükşehir Mahallesi Cumhuriyet Caddesi B-15 Beylikdüzü Belediyesi  Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü Yanı Etkinlik Alanı Beylikdüzü/İSTANBUL adresine Mal Alımları Uygulama Yönetmeliğinin 
43. maddesinin 2 numaralı alt bendinde yazan şartlarda bir adet olarak teslim edilecektir.İhale tarihi 
ve saati itibarı ile teklif zarflarının açılmasından  sonra , İhale komisyonu numunelerin bulunduğu 
alana gidecek ve  tüm numunelerin teknik şartnameye uygunluğu denetlenecek , uygun olmayan 



numuneleri sunan Aday yada isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.Son teklif verme 
tarihi ve saati itibarı ile belirtilen adrese numunelerini teslim etmeyen aday ve isteklilerin teklifleri 
değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
S.NO:1-Acer campestre / OVA AKÇAAĞACI (Q20-25) ALIMI 
5-Acer platanoides 'Crimson King' / KIRMIZI YAP. AKÇAAĞAÇ (Q25-30) ALIMI 
7-Acer palmatum 'Dissectum Atropurpureum' / KIRMIZI YAP. JAPON AKÇAAĞACI   (Q10-12)  ALIMI 
9-Acer pseudoplatanus 'Spaethii' / YALANCI ÇINAR YAPRAKLI AKÇAĞAÇ   (Q20-25)  ALIMI 
15-Aesculus carnea 'Briotti'/  AT KESTANESİ (Q60-80)  ALIMI 
17-Carpinus betulus 'Fastigiata'/  GÜRGEN AĞACI(400-500cm)  ALIMI 
19-Celtis australis Tige  /  ÇİTLENBİK (Q30-35)  ALIMI 
 21-Cercis canadensis ‘Forest Pansy Pendula'   /  SARKIK DALLI KIRMIZI ERGUVAN (300-
500cm)  ALIMI 
25-Corylus avellana ‘Contorta’  /  SÜS FINDIĞI  (Q30-35)  ALIMI 
31-Ginkgo biloba (ÇALI FORM) / MABET AĞACI (ÇALI FORM) (200-300cm) ALIMI 
37-Liriodendron tulipifera  /  LALE AĞACI   (Q40-60)  ALIMI 
39-Magnolia grandiflora Tige  /  MANOLYA TİJLİ   (Q30-35)  ALIMI 
45-Parrotia persica / İRAN DEMİR AĞACI  (Q 50-60)  ALIMI 
49-Platanus acerifolia Tige  / LONDRA ÇINARI TİJLİ   (Q30-35)  ALIMI 
51-Platanus acerifolia Tige  / LONDRA ÇINARI TİJLİ   (Q60-80)  ALIMI 
61-Pterocarya fraxinifolia Tige  / KANATLI CEVİZ  (Q30-35)  ALIMI 
63-Pyrus calleryana 'Chanticleer'  / SÜS ARMUDU (Q20-25)  ALIMI 
65-Sophora japonica  / SOFORA  (Q40-60)  ALIMI 
75-Tilia cordata Tige  / KÜÇÜK YAP. IHLAMUR TİJLİ  (Q60-80)  ALIMI 
85-Cupressocyparis 'Leylandii'  / LEYLANDİ  (150-200cm)  ALIMI 
95-Cupressus arizonica fastigiata  / MAVİ SERVİ  (250-300cm)  ALIMI 
103-Abelia floribunda  / GÜZELLİK ÇALISI  (60-80cm)  ALIMI 
131-Elaeagnus pungens 'Maculata Aurea' / ALACALI İĞDE  (40-60cm)  ALIMI 
139-Euonymus japonica 'Aurea' / ALTUNİ TAFLAN  (60-80cm)  ALIMI 
167-Phormium tenax 'Variegatum' / SARI ALACALI FORMİYUM  (40-60cm)  ALIMI 
203-Thuja occidentalis 'Smaragd' / BATI MAZISI SMARAGAT (150-200cm)  ALIMI 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. 
Kamuya veya özel sektöre gerçekleştirilmiş her türlü yeşil alan ve  peyzaj çalışmaları için bitki veya 
çiçek  alımı veya satış işi benzer iş olarak değerlendirilecektir. 
 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  
 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  
 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı BEYLİKDÜZÜ 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BÜROSU adresinden satın 
alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak 
indirmeleri zorunludur.  
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER 
MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BÜROSU 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.Diğer hususlar: 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır. 
 


