
 

17 KALEM EĞİTİM AMAÇLI KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Daire Başkanlığı Levazım ve Ayniyat 

Müdürlüğü ihtiyacı 17 kalem eğitim amaçlı kırtasiye malzemesi İhtiyaç sahibi kuruluşça 
hazırlanan Teknik Şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz Ticari Şartnamesi ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte istenilen ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ve Ofis 
Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname 
ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 
belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 27.11.2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4- İhaleye Teklif vermek isteyen firmalar tutulan numuneleri İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Hizmet Binası Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü Osmaniye Mahallesi Çobançeşme 
Koşuyolu Bulvarı No: 5 kat:4Bakırköy İSTANBUL adresinde görerek “NUMUNELER GÖRÜLDÜ” 
tutanağını alarak dış zarfa koyacaklardır. “NUMUNELER GÖRÜLDÜ” Tutanağı bulunmayan 
firma teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

5- Yüklenici firma ihaleden sonra tüm malzemelerden birer adet numuneyi İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Daire Başkanlığı Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü’ne 
getirerek idarece onaylandıktan sonra, imal edilecek ürünlerin imalatını yaparak teslimata 
başlayacaktır. 

6- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü (27.11.2019) saat 14.00’de evvela dış 
zarfları açılacak olup, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların, 
aynı gün iç zarfları da açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik 
yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır. 

7- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

8- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

9- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

10- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

11- İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü 
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. Sözlü fiyat indirimine; istekli yetkililerinin 
(Vekaletname ve imza sirküleri ile birlikte) katılması gerekmekte olup, katılamaması halinde, 
teklif mektubunda yazılı fiyat geçerli olacaktır. 9957/1-1 


