
 

DÜZELTME (ZEYİLNAME) İLANI 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:  

İhale adı X Ray Bagaj Arama Cihazı 

Kurum Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Telefon-Faks 0 372 257 47 98 - 0 372 251 19 00 

İhale kayıt numarası 2021 / 420257 

İhale türü 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi kapsamında

Açık İhale Usulü 

İhalenin yeri :
TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi

No:125 ZONGULDAK. 

Düzeltmeye konu gazete : Resmi Gazete 

Düzeltmeye konu ilan tarihi :
27/07/2021 tarih ve 31550 sayılı Resmi Gazetenin 51. ve 

52. sayfaları 

Yenilenen ihale tarihi : 25/08/2021 Çarşamba Saat: 15:00 

Zeyilname konusu 
İhale tarihi değişimi ve aşağıda ayrıntılı yer alan ihale

dokümanı maddeleri düzeltilmiştir. 

05/08/2021 tarihinde yapılacak olan X ray bagaj arama cihazı ihalesine ait idari 

şartnamenin 35., 59. ve 62. maddeleri aşağıdaki şekilde, ihale tarihi de 25/08/2021 Çarşamba Saat 

15:00 olarak değiştirilmiştir. 

Tekliflerin hazırlanmasında; ihale tarihi ve aşağıda güncellenen idari şartname maddeleri 

dikkate alınması gerekmektedir. 

İdari Şartname 35. maddesine eklenecek maddeler; 

Madde 35.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.  

35.5.1. Yerli malı teklif eden yerli istekliye % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı 

uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan 

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise 

teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli 

isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı 

belgesini/belgelerini sunması zorunludur.  

35.5.2. Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, 

TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında 

sunacaklardır. 

İdari Şartnamenin; 

Madde 59.1. - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. Yerli malı teklif eden yerli istekliye % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı 

uygulanacaktır.  

Madde 62. – İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan sadece yerli isteklilere 

açıktır. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamı için % 15 (yüzde onbeş) oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. 
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