
ÖZEL TEDARİK BİLDİRİMİ 

 

Ön Yeterlilik Daveti 

Türkiye 

Türkiye'de Belediyeler Lehine Kentsel Ulaşım Programı 

Kayseri Hafif Raylı ulaşım Projesi (IDB-UTP - KAY-G01) için  

6 adet Elektrikli tramvay aracının tasarımı, temini ve Montajı 

(IDB-UTP- KAY-G01) 

Finansman No. TUR 1027 

Bu ön yeterlilik davetiyesi, 5 Aralık 2019'da IsDB ve dgMarket web sitelerinde görünen bu proje 

için genel satın alma bildirimini takip eder. 

İLLER BANKASI A. Ş. (İLBANK), İslam Kalkınma Bankası'ndan (ISDB) kentsel ulaşım 

programının maliyetine yönelik olarak Türkiye'deki Belediyeler lehine bir finansman almış ve bu 

finansman gelirinin bir kısmını “Kayseri Hafif Raylı ulaşım Projesi (IDB-UTP - KAY-G01) için 

6 adet Elektrikli tramvay aracının tasarımı, temini ve Montajı” sözleşmesi kapsamında ödemelere 

uygulamayı amaçlamaktadır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Elektrikli tramvay araçları ve ilgili 

hizmetlerin tedariki için tedarikçi ve/veya firmaları önceden nitelemeyi amaçlamaktadır. 

İlgili hizmetlerin temini, 6 tramvay aracının satın alınması, 24 aylık garanti süresi boyunca ilk 
bakım hizmetleri veya 300.000 km işletme, alıcının personeli için eğitim içerir. 

Sözleşme, ilgili ulusal ve uluslararası standartlara ve şartnamelere uygun olarak Elektrikli tramvay 

araçlarının tasarımını, tedarikini, üretimini, teslimatını, test edilmesini ve devreye alınmasını 

kapsar. Elektrikli tramvay araçları Kayseri'deki demiryolu teslim noktasına teslim edilecek ve test 

ve kabul için hazır hale getirilecek. 

Teklif davetlerinin Aralık 2020'de yapılması bekleniyor. 

Ön-yeterlilik DVB rehberinde belirtilen ön-yeterlilik prosedürleri: Mal alımına, İşleri ve ilgili 

Hizmetler aracılığıyla 2019 (Nisan) İslam Kalkınma Bankası Proje Finansmanı kapsamında 

yapılacak ve kılavuzda tanımlanan Bankası (ICB) prosedür Uluslararası Rekabetçi İhaleye göre 

tüm teklif sahiplerine açıktır. 

İlgili uygun adaylar daha fazla bilgi alabilir ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ndeki ön yeterlilik 

belgesini (aşağıdaki Adres) 09:00-17:00 saatleri arasında inceleyebilirler. İngilizce ön yeterlilik 

belgesinin eksiksiz bir seti, ilgili başvuru sahipleri tarafından aşağıdaki adrese yazılı bir 

başvurunun sunulması ve 250 € (iki yüz elli Euro) iade edilmeyen bir ücretin ödenmesi üzerine 

satın alınabilir. 

Ödeme yöntemi aşağıdaki hesap numarasına yatırılacaktır. başvurunun yapılacağı Sözleşmenin 

referans numarasını (IDB-UTP - KAY-G01) yazarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi: 



Banka ismi : T. Vakıflar Bankası T. A. O Şube Kodu: 0033 Vakıfbank Kayseri Şubesi 

SWIFT code : TVBATR2AXXX 

IBAN no : TR290001500158048011344848 

Belge yüzey posta, kurye veya el teslimatı ile gönderilecektir. E-posta ile başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

Ön yeterlilik başvuruları kapalı zarflar içinde, 15/12/2020 tarihi saat 14: 00'da (yerel saat) kadar 

aşağıdaki adrese teslim edilmeli ve Kayseri Hafif Raylı Taşıma Projesi için araçlar (IDB-UTP- 

KAY-G01) "6 Elektrikli Tramvay Tasarım, Tedarik ve Montajı için Ön Yeterlilik Başvurusu" 

açıkça yazılmalıdır. 

Ofis Adı:  

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı 

Görevlinin Adı: 

Sedat ERDOĞAN (Daire Başkanı) 

Adres  : Mevlana Mah. Kocasinan Bulvarı (Kayseri Büyükşehir Belediyesi 

    Ek Hizmet Binası) No: 133-Kocasinan / Kayseri 

Posta Kodu : 38280 

Şehir/Ülke : Kayseri/ Turkey 

Tel  : + 90 3522223276 

Faks  : + 90 3522318658 

Email  : serdogan@kayseri.bel.tr 


