
TEK SİLİNDİRLİ ARAŞTIRMA MOTORLU TEST SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 
Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 
1 Adet Tek Silindirli Araştırma Motorlu Test Sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale 

Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 
01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca 
pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2018/506552 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Kırıkkale Üniversitesi Kampüsü Ankara yolu 7.km. 

Yahşihan/KIRIKKALE 
b) Telefon Numarası : (318) 357 27 15 
c) Faks Numarası : (318) 357 27 16 
d) Elektronik posta adresi (varsa) : bap@kku.edu.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Tek Silindirli Araştırma Motorlu Test Sistemi  
b) Teslim yeri : Kırıkkale Üniversitesi KMYO Motorlu Araçlar ve 

Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi 
Laboratuvarı 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (altmış) 
takvim günüdür. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Kırıkkale Üniversitesi 
  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi  
  İhale Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 24/10/2018 Tarihinde, saat: 10:00’da  
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 
gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 
yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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 veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir 
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.1.4 Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.5. Şekli ve İçeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.6.Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 



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

İstenilmeyecektir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi 

ve/veya kapasite raporu, 
b) İstekli yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösteren belge veya belgeler, (üreticiden 

veya distrübütörden alınması gerekmektedir) 
c) Türkiye`de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise 

yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi. 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;  
Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, 
4.3.2.1 Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı orijinal doküman veya katalog veya fotoğraf 

veya benzeri materyallerin verilmesi gerekmektedir. 
4.3.3 Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında 

teknik şartnameye cevaplar verilecek, ve teknik şartnamede belirtilen diğer belgeler teklif ekinde 
sunulacaktır.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale idari şartnamedeki katılma şartlarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. (Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.)  
7 - İhale dokümanı Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi, Kırıkkale Üniversitesi Kampusü Ankara Yolu 7.km. 
Yahşihan/KIRIKKALE adresinde görülebilir ve 50. - TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 
Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, posta veya kargo 
masrafları istekliye ait olmak üzere ihale dokümanı kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın 
posta/kargo yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin Vakıflar Bankası 
Kırıkkale Şubesinin TR500001500158007299664008 IBAN numaralı hesabına yatırıldığına 
ilişkin dekont ile birlikte İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, talebin alındığı tarihi 
izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı 
formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın 
posta/kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın 
ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde 
sorumlu tutulamaz. 

8 - İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  
9 - Teklifler 24/10/2018 Tarihinde, saat: 10:00’a kadar Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü, 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Kırıkkale Üniversitesi Kampüsü, Ankara Yolu 
7.km. Yahşihan/KIRIKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 
ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
14 - İhalemiz 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 8666/1-1 


