
MAKİ NE VE TEÇHİ ZAT SATIN ALINACAKTIR 

YEŞİ LYURT DEMİ R ÇELİ K MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKÖĞRETİ M KURUMLARI 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİ VERSİ TESİ  
 

Makine ve Teçhizat alı mı  4734 sayı lı  Kamu İ hale Kanununun 19 uncu maddesine göre açı k ihale 
usulü ile ihale edilecektir.  İ haleye ilişkin ayrı ntı lı  bilgiler aşağı da yer almaktadı r: 

İ hale Kayı t Numarası  : 2019/466249 

1-İ darenin 

a) Adresi : Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler Alanı  513. Sokak 

No:6 TEKKEKÖY /SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası  : 3622605170 - 3622605169 

c) Elektronik Posta Adresi : imidb@omu.edu.tr 

ç) İ hale dokümanı nı n 
görülebileceği internet adresi (varsa) 

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

2-İ hale konusu malı n 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 13 Kalem Makine ve Teçhizat 

Ayrı ntı lı  bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı  içinde 

bulunan idari şartnameden ulaşı labilir. 

b) Teslim yeri : Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 

Tekkeköy / SAMSUN 

c) Teslim tarihleri : Sözleşme konusu mallar işe başlama tarihinden itibaren 30 

takvim günü içerisinde İ darece belirtilen yere teslim 

edilecektir. (Mali yı lsonu işlemleri nedeniyle en geç 

29/12/2019 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.) 

3- İ halenin 

a) Yapı lacağı  yer : Ondokuz Mayı s Üniversitesi Rektörlüğü İ dari ve Mali İ şler 

Daire Başkanlı ğı  Kurupelit Kampüsü Atakum/SAMSUN 

b) Tarihi ve saati : 25.10.2019 - 10:00 

4. İ haleye katı labilme şartları  ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 

4.1. İ haleye katı lma 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 
tamamı nı n 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 İ dari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İ dari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İ hale konusu alı mı n tamamı  veya bir kı smı  alt yüklenicilere yaptı rı lamaz. 

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

İ dare tarafı ndan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşı ması  gereken kriterler: 

4.3.1. Yetkili satı cı lı ğı  veya imalatçı lı ğı  gösteren belgeler: 

a) İ malatçı  ise imalatçı  olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) Yetkili satı cı  veya yetkili temsilci ise yetkili satı cı  ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge 
veya belgeler, 
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarı daki belgelerden biriyle birlikte sunduğu 
serbest bölge faaliyet belgesi. 
İ steklilerin yukarı da sayı lan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması  yeterli 



kabul edilir. İ steklinin imalatçı  olduğu aşağı daki belgeler ile tevsik edilir. 

a) Aday veya istekli adı na düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası  tarafı ndan aday veya istekli adı na 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Aday veya isteklinin kayı tlı  olduğu meslek odası  tarafı ndan aday veya istekli adı na 

düzenlenen İ malat Yeterlik Belgesi, 

ç) Aday veya isteklinin kayı tlı  olduğu meslek odası  tarafı ndan aday veya istekli adı na 

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı  Belgesi, 

d) Aday veya isteklinin alı m konusu malı  ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarı nca yetkili 

kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı  olduğunu 

gösteren belgeler. 

Aday veya isteklinin yukarı da sayı lan belgelerden birini sunması  yeterli kabul edilir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malları n numuneleri, katalogları , fotoğrafları  ile teknik şartnameye 

cevapları  ve açı klamaları  içeren doküman: 

İ stekliler, teklif ettikleri ürünlerin marka, model, menşei vb. bilgilerini tekliflerinde 

belirteceklerdir. İ stekliler, teklif ettikleri ürünler hakkı nda ayrı ntı lı  teknik bilgilerin yer aldı ğı  

katalogları , prospektüsleri, fotoğrafları  vb. tanı tı m materyallerini ve varsa referans listelerini 

tekliflerine ekleyeceklerdir. 

5.Ekonomik açı dan en avantajlı  teklif sadece fiyat esası na göre belirlenecektir. 

6. İ hale yerli ve yabancı  tüm isteklilere açı k olup yerli malı  teklif eden istekliye ihalenin 

tamamı nda % 15 (yüzde on beş) oranı nda fiyat avantajı  uygulanacaktı r. 

7. İ hale dokümanı nı n görülmesi: 

7.1. İ hale dokümanı , idarenin adresinde görülebilir. 

7.2. İ haleye teklif verecek olanları n ihale dokümanı nı  EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ondokuz Mayı s Üniversitesi Rektörlüğü İ dari ve Mali İ şler 

Daire Başkanlı ğı  Satı nalma Şube Müdürlüğü Kurupelit Kampüsü Atakum/SAMSUN adresine 
elden teslim edilebileceği gibi, aynı  adrese iadeli taahhütlü posta vası tası yla da gönderilebilir. 

9. İ stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İ hale 
sonucu, üzerine ihale yapı lan istekliyle her bir mal kalemi miktarı  ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatları n çarpı mı  sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktı r. 
Bu ihalede, kı smı  teklif verilebilir. 

10. İ stekliler 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. Bu ihalede elektronik eksiltme yapı lmayacaktı r. 

14.Diğer hususlar: 
İ hale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açı klama istenmeksizin ekonomik açı dan en avantajlı  
teklif üzerinde bı rakı lacaktı r. 

 


