
 

DÜZELTME İLAN METNİ NO:1  

01/04/2022 TARİHİNDE;  

 https://www.eskisehir.bel.tr/tram  ADRESİNDE YAYINLANAN 

 ESAS İLAN METNİ İÇİN 

 

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

(İki Zarflı İhale Süreci) 

 

Ülke: Türkiye 

Proje Adı: AVRUPA YATIRIM BANKASI- İLLER BANKASI KENTSEL ULAŞIM VE ÇEVRE 

KREDİSİ 

Sözleşme Başlığı: ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KULLANILMAK 

ÜZERE 15 DÜŞÜK TABANLI TRAMVAY ARACI VE YEDEK PARÇALARININ SATIN ALIMI İŞİ    

İkraz No./Sözleşme No./ Hibe No.: FI No 83135 06.10.2015 tarihli Finans Sözleşmesi  

RFB Referans No.: KAP-2-ESK-G01 

 

Orijinal İlanın 6 (altı) ve 8 (sekiz) Numaralı Maddeleri aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.  İşbu 

düzeltme, Avrupa Yatırım Bankası kuralları gereği 30.05.2022 tarihinde ilk olarak Avrupa Birliği Resmî 

Gazetesi'nde yayımlanmıştır.  Yayımlanan Düzeltmeyi incelemek için lütfen aşağıdaki web bağlantısını 

ziyaret ediniz: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:287622-2022:PDF:EN:HTML  

Düzeltme No:1 ile Orijinal İlan Metni ’ne göre değişen metinler aşağıda kalın ve altı çizili olarak 

gösterilmiştir: 

Düzeltme Yapılacak Esas İlan Metni: 

6.  Teklifler, aşağıdaki adrese: 

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü Arifiye 

Mahallesi İki Eylül Caddesi No: 53 26130 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE)  

 En geç 01.06.2022 tarihinde yerel saatle saat 14:00’te (Türkiye saati) teslim edilecektir.   

Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

 Teklifler, ihale dokümanlarında belirtilen Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterlerine göre 

değerlendirilecektir. 

https://www.eskisehir.bel.tr/tram
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:287622-2022:PDF:EN:HTML


o Teklifin son teslim tarihinden önceki son on yıl içinde, toplam sözleşme değeri 

60 Milyon EURO olan en az üç tramvay ve yedek parça teslimat sözleşmesini 

başarıyla tamamladığını göstermek; 

 

 Üzerinde “Asıl Teklif” ibaresi bulunan dış zarflar, üzerlerinde “Teknik Kısım” ve “Finansal 

Kısım” ibareleri bulunan iki ayrı kapalı iç zarf içermelidir. Üzerinde “Teknik Kısım” ibaresi 

bulunan iç zarflar, İsteklilerin görevli temsilcileri ve hazır bulunmak isteyen herkesin 

huzurunda, aşağıda belirtilen adreste, tarihte ve yerde kamuoyuna açık bir şekilde 

açılacaktır:  

o Yerel saatle, 01.06.2022 tarihinde, Saat: 14:00  

 

8. Muhtemel İsteklilere mevcut tramvay sistemi hakkında Teknik Bilgi vermek üzere, 22.04.2022 

tarihinde, Eskişehir Türkiye’de, ESTRAM tesislerinde bir Teklif Öncesi Bilgilendirme Toplantısı 

gerçekleştirilecektir. Muhtemel İsteklilerin söz konusu toplantıya katılması tavsiye edilmektedir.   

 Toplantıya sadece ihale dokümanlarını temin etmiş şirketlerin resmî temsilcileri katılabilir.  

 Teklif öncesi bilgilendirme toplantısının tekrarlanması öngörülmemektedir. Dolayısıyla, 

toplantı sırasında elde edilebilecek bilgiler, toplantıya katılım gösterecek kişilerle sınırlı 

olacaktır. Sadece teklif öncesi bilgilendirme toplantı katılımcılarına dağıtılan yazılı 

dokümanlar, ihale dokümanlarını temin etmiş olmakla birlikte teklif öncesi bilgilendirme 

toplantısına katılım göstermeyen şirketlere, resmî talepleri üzerine gönderilebilir.  

 Toplantı, muhtemel başvuru sahiplerine, ESTRAM tramvay sisteminin mevcut altyapı 

sistemi hakkında bilgi vermek üzere tasarlanmış olup toplantı kapsamında teknik saha 

ziyaretleri de gerçekleştirilecektir. 

 Toplantı, iş gününe denk gelen bir tarihte gerçekleştirilecek olup bir soru-cevap oturumu 

içermeyecektir. 

 

Düzeltilmiş Metin: 

 

6.  Teklifler, aşağıdaki adrese: 

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü Arifiye 

Mahallesi İki Eylül Caddesi No: 53 26130 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE)  

 En geç 30.06.2022 tarihinde yerel saatle saat 14:00’te (Türkiye saati) teslim edilecektir.   

Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

 Teklifler, ihale dokümanlarında belirtilen Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterlerine göre 

değerlendirilecektir. 

 
 
 
 
 
 



o İstekli, teklifin son teslim tarihinden önceki son on yıl içinde, asgari kümülatif 

toplam sözleşme değeri: 40 Milyon EURO
1
 olan en az iki tramvay teslim  

sözleşmesini başarıyla ve/veya önemli ölçüde
2
 tamamladığını gösterecektir. 

bu İhale kapsamındaki Mallara ve İlgili Hizmetlere nitelik ve karmaşıklık 

bakımından benzer. Bu ihaleye ortak girişim şeklinde başvurmak isteyen 

aday adaylar için, bu gereklilik tüm üyeler tarafından ortaklaşa 

karşılanabilir. 

 

 Üzerinde “Asıl Teklif” ibaresi bulunan dış zarflar, üzerlerinde “Teknik Kısım” ve “Finansal 

Kısım” ibareleri bulunan iki ayrı kapalı iç zarf içermelidir. Üzerinde “Teknik Kısım” ibaresi 

bulunan iç zarflar, İsteklilerin görevli temsilcileri ve hazır bulunmak isteyen herkesin 

huzurunda, aşağıda belirtilen adreste, tarihte ve yerde kamuoyuna açık bir şekilde 

açılacaktır:  

o Yerel saatle, 30.06.2022 tarihinde, Saat: 14:00  

 

8. İlave bir İhale Öncesi Toplantı yapılmayacaktır. İhaleye başvurmak isteyen adaylara, İhale Dosyası 

ile birlikte daha önce gerçekleştirilen İhale Öncesi Toplantısının katılımcılarına verilen dosyanın 

aynısı verilecektir. 
 

 

 

                                                           
1 Referans alınan sözleşme değerleri TL cinsinden sözleşmeler için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 
Gösterge Döviz Kurlarına göre hesaplanacak; TL dışındaki sözleşmeler için Sözleşme imza tarihinde saat 15:30'da 
açıklanan (TCMB) Çapraz Oranları baz alınacaktır.  

2 Esas itibariyle, referans sözleşme kapsamında temin edilen tüm kalemler için geçici kabul tutanağı tanzim edilen 
sözleşmeleri ifade eder. 


