12 ADET TH6092 ELEKTRON TÜPLERİ SATILACAKTIR
TRT Genel Müdürlüğünden:
1 - İhalenin konusu
: Kurumumuz Radyo Verici İstasyonlarında kullanılmamış
halde bulunan ve kullanım alanı da kalmayan, 12 adet
TH6092 elektron tüpleri, ilan yoluyla Kapalı Teklif Alma
Usulü ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.
2 - İhaleyi yapan birimin
iletişim bilgileri
: 0312 463 42 00
a) Adresi
: TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı
Doğrudan Temin ve Satış Müdürlüğü C Blok Kat. 3 Oda
No: 325 06109/Oran/ANKARA
b) Telefon numarası
: 0312 463 42 28
c) İlgili Personel
: Hüseyin TOPGÜL
3 - İhale ile ilgili bilgiler:
a) İhale Dokümanının
görüleceği yer
: TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı
Doğrudan Temin ve Satış Müdürlüğü C Blok Kat: 3 Oda
No: 325 06109 Oran/ANKARA
b) İhale usulü
: İlan Yoluyla Kapalı Teklif Alma Usulü
c) İhale tarihi ve saati
: 30.09.2019 - 10:30
İhalenin yapılacağı yer
: TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale
Komisyonu Toplantı Odası C Blok 3. Kat 06109/Oran Sitesi
Çankaya/ANKARA
4 - Teklifler en geç 30/09/2019 günü, saat 10:30’a kadar TRT Genel Müdürlüğü Genel
Sekreterlik Gelen Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran Sitesi Çankaya/ANKARA
adresine elden verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
5 - Bu ihaleye ihale dokümanındaki şartları taşıyan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler
katılabilir.
6 - Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt işletmeci olarak, kendileri veya
başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.
a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya
sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12.04.1991 tarihli ve 3713
sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut
ülkesinde yada yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü
bulunanlar,
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,
c) Kurumun ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,
ç) Kurumun ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,
d) (c) ve (ç)bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci
dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,
e) (c),(ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim
kurullarında görevli bulundukları veya sermayesisin %10’undan fazlasına sahip olmadıkları
anonim şirketler hariç),
f) Kurum bünyesinde bulunan veya Kurum ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun
vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler,

g) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler ile bunların ortaklık ve
yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları
şirketler.
7 - İstekliler teklif ettikleri toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
8 - İhale dokümanı KDV dâhil 50,00.-TL karşılığı TRT Genel Müdürlüğü Satınalma
Dairesi Başkanlığı, Doğrudan Temin Müdürlüğü C Blok Kat: 3 Oda No: 325 06109 Oran Sitesi
Çankaya/ANKARA adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını
satın almaları zorunludur.
9 - Postadaki gecikmeler dâhil hangi sebeple olursa olsun, belirtilen sürede verilmeyen
teklifler dikkate alınmaz.
10 - Kurumumuz gerekli gördüğü veya ihalenin yapılmasına engel olan hususların tespit
edildiği hallerde ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
11 - Kurumumuz 2886 sayılı ihale Kanununa tabi olmayıp, ihale TRT Satış ve Kiralama
İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Kurumumuz ihale tarihini herhangi bir
sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir
aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
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