
LABORATUVAR SİSTEMİ MALZEMELERİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

23 Kalem Mal (Laboratuvar Sistemi Malzemeleri) Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 

sayılı Kararname eki esasları 20’inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019/63035 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi İleri Teknoloji Uygulama ve 

Araştırma Merkezi Kınıklı Kampüsü Denizli 

b) Telefon ve faks numarası : 0 258 296 3957 - 3954 - 0258 296 3956 

c) Elektronik posta adresi  : bap@pau.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 23 Kalem Mal (Laboratuvar Sistemi Malzemeleri) Alımı 

 

 Malzeme Adı Miktar Ölçü 

1 Polipropilen Evye 40x40x30 8 adet 

2 Lab Tipi Su Musluğu 8 adet 

3 Tezgaha Monte Acil Göz Duşu 1 adet 

4 Duvara Monte Acil Boy Duşu 1 adet 

5 Enerji Bandı 20 mtül 

6 Kare Anemostat (Plenum Box ile) 600x600 22 adet 

7 Paslanmaz Hava Kanalı 69 m2 

8 Galvaniz Hava Kanalı 358 m2 

9 Kauçuk Hava Kanalı 358 m2 

10 Jet-Cap Ø 350 1 adet 

11 Dış Hava Panjuru 4 adet 

12 Laboratuvar Kenar Bankosu Kullanım Tablası 12mm Anti Asit 

Kompact 
19,8 mtül 

13 Laboratuvar Orta Bankosu Kullanım Tablası 12mm Anti Asit 

Kompact 
11 mtül 

14 Mediacell Raf Sistemi 11 mtül 

15 Lokal Emiş Kolu 3 adet 

16 150 Lik Çeker Ocak 2 adet 

17 Kimyasal Madde Dolabı 2 adet 

18 Rooftop Cihazı 1 (Taze Hava 9000 m3/h Emiş:4000 m3/h) 1 adet 

19 Rooftop Cihazı 2 (Taze Hava 4000 m3/h Emiş:3900 m3/h) 1 adet 

20 Hücreli Aspiratör Cihazı 5000 m3/h 450 pa 1 adet 

21 Oransal Motorlu Volüm Damperi Ø 250 2 adet 

22 Kumlama Kabini 2 adet 

23 Çok amaçlı kabin 5 adet 
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b) Teslim yeri : Buldan Meslek Yüksekokulu Denizli 

c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Kınıklı 

Kampüsü Denizli 

b) Tarihi ve saati : 22.02.2019 cuma günü saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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 tamamının 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, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.5. Şekli ve içeriği 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 işe ait şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

Satış sonrası servis bakım üve onarıma ilişkin belgeler 

 Bu madde boş bırakılmıştır 

4.1.9. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.3)’de yer alan belgelerin her bir ortakca ayrı ayrı 

verilmesi zorunludur. 



4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler: 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

Teklif edilen malın ihale dökümanında belirlenen şartlarla uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı kataloglar, teknik şartnamenin tüm maddelerine 

teknik şartname uygunluk belgesi adı altında teknik şartnameye cevaplar(bu cevaplar firmanın 

data prospektüsleri ile doğrulanacak)(teklif edilen malın markası ve modeli ile menşei ülkesi 

ayrıntılı olarak yazılacaktır.) 

4.3.3. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

5- İhale ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6- İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir. 

İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde (Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Kınıklı Kampüsü 

Denizli) görülebilir ve 100.-TL bedelle (PAU. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından) satın 

alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler 22.02.2019 cuma günü saat 10.00’a kadar Pamukkale Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Kınıklı 

Kampüsü Denizli adresine elden teslim edilebilecektir.  

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedeli üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat bedeli sözleşme imzalanacaktır 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 1592/1-1 


