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1. İller Bankası, Kentsel Ulaşım ve Çevre Kredisi kapsamında Avrupa Yatırım Bankası'ndan 
(EIB) Finansman temin etmiştir ve finansmanın bir kısmını, alt kredi kapsamında 
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne (belgenin geri kalan bölümde “Alt Borçlu” olarak 
anılacaktır) ödemeler için kullanmayı amaçlamaktadır. Alt Borçlu, bu kredilerin bir 
kısmını, Alt Kredi Anlaşmasının hükümleri uyarınca, 15 adet Düşük Tabanlı Tramvay 
Aracı ve Yedek Parça Alımı İşi için kullanmayı planlamaktadır. 

2. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, uygun İsteklileri, 15 Düşük Tabanlı Tramvay Aracı için, 
kapalı teklif vermeye davet etmektedir.  
• Ek olarak, tramvay araçlarının yedek parçaları için teklif verilecek, yedek parçalar, 

teknik şartnamede tanımlanacaktır.  
• Tramvay araçları ve yedek parçaları, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Tramvay 

İdaresi’ne (ESTRAM), ESTRAM Hafif Raylı Sistem Atölyesi Eskişehir/Türkiye 
adresine, INCOTERMS (Uluslararası Ticari Teslim Şekilleri) 2020 DAP’a uygun 
olarak teslim edilecektir.  

• Tramvay araçları, hatta kullanılmaya hazır şekilde teslim edilecektir.  
• Sözleşme imza tarihi ile başlayıp 27 ayda tamamlanacak bir teslimat çizelgesine göre 

tamamlanacaktır.  
• Yerli tercihi marjı uygulanmayacaktır. 

3.  İhale, uluslararası rekabete dayalı ihale usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale usulü, EIB Satın 
Alma Rehberi’ne (GtP) uygun olarak gerçekleştirilecektir. Söz konusu Rehbere, EIB web sitesinde yer 
alan “EIB GtP” bağlantısından ulaşılabilir: https://www.eib.org/en/publications/guide-to-
procurement.htm.  

Dünyanın tüm ülkelerinde faaliyet gösteren şirketler, yapım işleri, mal alımı ve hizmet sözleşmeleri 
ihaleleri için teklif sunabilir.  

4.  İlgilenen uygun İstekliler, aşağıdaki adresten daha ayrıntılı bilgi edinebilirler: 

• Ad-Soyad: Volkan GÜRCAN 
• Unvan: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi - Satın Alma Sorumlusu  
• Adres: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi - Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi  



No: 53 / 26130 Odunpazarı/ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 
• E-posta: ihale@eskisehir.bel.tr 
• Tel No.: +90 222 211 5500 - 1518 
• Faks No.: +90 222 220 4236 

ve ihale dokümanlarını, 10.00-16.00 saatleri arasında (Türkiye saati) yukarıda belirtilen adreste 
inceleyebilir.  

5.  İhale dokümanlarının İngilizcesi, yukarıda belirtilen adrese yazılı başvuruda bulunmak ve geri 
iadesi yapılamayacak 50 avroluk bir ücret ödemek suretiyle ilgilenen uygun İsteklilerce temin 
edilebilir. Ödeme, elektronik olarak (Elektronik Para Transferi- EFT) Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi’nin Banka Hesabına, aşağıda belirtilen ayrıntılara uygun olarak gerçekleştirilecektir:  

• Banka Adı: Vakıfbank Eskişehir Şubesi 
• SWIFT/BIC No: TVBATR2A 
• Adres: Cumhuriyet Mah. İsmet İnönü 1 Cd. No: 3 26130 

Tepebaşı/ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 
• Hesap Sahibi: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 
• Hesap No (IBAN): TR 89 0001 5001 5804 8000 4408 71 
• Açıklama: RFB Referans No.: KAP-2-ESK-G01’lu ihale dokümanlarının ücreti için 

ödeme  
• Sonrasında ihale dokümanları, söz konusu ihale belgeleri için ödeme makbuzunun 

sunulması üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanlığı 
İhale Şube Müdürlüğü’nden (adres: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi - Arifiye 
Mahallesi İki Eylül Caddesi No: 53 / 26130 ESKİŞEHİR) tüm İstekli adaylarına elden 
(hem basılı hem elektronik formatta [hem flaş diskte]) teslim edilecektir. İhale 
dokümanlarını temin edenlerin kimliğine dair temel bilgilerin yer aldığı basit bir form 
da doldurulacaktır.   

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. 

• Geç teslim edilen Teklifler reddedilecektir.  
• Alternatif teklifler kabul edilmeyecek ve dikkate alınmayacaktır.  
• Teklifler, ihale dokümanlarında belirtilen Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterlerine 

göre değerlendirilecektir. 
§ 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; 

§ Mevcut mali durumunun işi yapmaya elverişliliğini göstermek; 
§ Son teklif verme tarihinden önceki, son beş yılda benzer yapı ve karmaşıklıkta 

10 Tramvay üretip, teslim ettiğine dair yazılı kanıt sağlamak; 
§ Son teklif verme tarihinden önce alınmış Yıllık Üretim Kapasitesi’nin en az 

15 Tramvay Birimine sahip olduğuna dair yazılı kanı; 
§ Ortak girişim olunması durumunda Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterlerinin, 

ortaklarca ne şekilde karşılanacağı gibi diğer detaylar teklif belgelerinde 
gözden geçirilecektir. 

 



• 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 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü- 

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

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

• Üzerinde “İkinci Zarf: Finansal Kısım” ibaresi bulunan tüm zarflar, açılmadan 
saklanacak ve kamuoyuna açık olarak gerçekleştirilecek ikinci açılışa kadar Alıcı 
tarafından muhafaza edilecektir.  

7.  Tüm Tekliflerin beraberinde 1.200.000,00 avro (bir milyon iki yüz bin avro) tutarında bir 
geçici teminat sunulması gerekmektedir.  

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.  


