
 

2 KALEM MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2 Kalem Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile 

geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı 
Kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2019/383282 
1-İdarenin 
a) Adresi : Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Akademi Mah. 
  Yeni İstanbul Cad. No: 369 Posta Kodu: 42130- 
  Selçuklu/KONYA 
b) Telefon ve faks numarası : 03322238070-8072 
c) Elektronik posta adresi : bapsatinalma@selcuk.edu.tr 
 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
     internet adresi (varsa) : 
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem Laboratuvar Sistemi ve Malzemeleri 

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı 
1 Gama Spektroskopi Sistemi götürü 1 
2 TL/OSL Sistemi götürü 1 

b) Teslim [yeri/yerleri] : S.Ü.Nükleer Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi  
  Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu/KONYA 
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Birinci kısım malzeme sözleşmenin imzalanmasına 

müteakiben 6 ay içerisinde teslim edilecektir. 
  İkinci kısım malzeme sözleşmenin imzalanmasına 

müteakiben 11 ay içerisinde teslim edilecektir. 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Akademi Mah. 
  Yeni İstanbul Cad. No: 369 Posta Kodu: 42130- 
  Selçuklu/KONYA 
b) Tarihi ve saati :  17/10/2019 - 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 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.3 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 mektubu 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
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 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. 
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif 

ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 
belgeler. 

e) Türkiye dışında üretimi gerçekleştirilen istekliler ise ilgili ülke mevzuatına göre 
düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir. 

f) Yabancı istekliler ise imalatçı olduklarını kanıtlayan ve ilgili ülke mevzuatına göre 
düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman olmalıdır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı 

teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı 
uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif 
ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

7 - İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TL.(Yüz)Türk Lirası karşılığı 

S.Ü. BAP Koordinatörlüğü /Alaeddin Keykubat Yerleşkesi, Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. 
No: 369 Posta Kodu: 42130 Selçuklu-Konya / TÜRKİYE adresten satın alınabilir. 1 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar S.Ü. BAP Koordinatörlüğü /Alaeddin Keykubat 
Yerleşkesi, Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 369 Posta Kodu: 42130 Selçuklu- Konya / 
TÜRKİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem –kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat 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 120 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 7675/1-1 


