
1 KALEM HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezince desteklenen 

proje için gerekli olan 1 kalem hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) 
bendi ile geçici 4.maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

kararname eki esaslarının 20.maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi  : İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Süleymaniye Mh. 16 Mart 

Şehitleri Cd. No: 20 Fatih/İstanbul 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0212 440 00 00 / 11574 

c) Elektronik Posta Adresi : ttmbeyazit@istanbul.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  

     İnternet adresi (varsa) : - 

2 - İhale Konusu Hizmetin: 

a) Niteliği, Türü Miktarı İhale Tarihi İhale Saati 

1- Kitle Fonlama Platformu web yazılımı 

İhale Kayıt No: 2019/262845 

1 Adet 12.06.2019 10:00 

b) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri:  
b-1) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 iş günü içinde mesai saatleri içerisinde İ.Ü. 

Siyasal Bilgiler Fakültesinde yapılacaktır 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Beyazıt Yerleşkesi Süleymaniye Mh. 
Besim Ömer Paşa Cd. (Eski Esnaf Hastanesi ) Kat: 3 Fatih/İstanbul 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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 tarihin içinde bulunduğu 
yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya tarihin 

içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. 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 ve 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 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname belirtilen teklif mektubu 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter belgesi ile vekilin noter tasdikli imza sirküleri 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 
iş ortaklığı beyannamesi 

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

4.2.1.Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3.Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup, yerli 
istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde (İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer 
uygulama ve Araştırma Merkezi Süleymaniye Mah. 16 Mart Şehitleri Cad. Prof. Dr. Ümit Yaşar 
Doğanay Sok. No:16) görülebilir ve 100.00 Türk Lirası karşılığı (İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığı 
TR30 0001 2009 8200 0006 2002 66) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın 
alınabilir. 

8.Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Süleymaniye Mah. 16 Mart Şehitleri Cad. Prof. Dr. Ümit Yaşar Doğanay Sok. No:16 
adresine elden teslim edilebilecektir. 

9. İhaleye iştirak edecek istekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme 
imzalanacaktır. 

10. İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az 
olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir. 
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