
ÖN YETERLİK İLANI 
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden: 
Üniversitemiz Tıp Fakültesi’ne ait 2021/2471 Nolu Bilimsel Araştırma Projeleri destekli 

Alt Yapı Projesi Kapsamında kullanılmak üzere 1 Adet Multidisipliner Tıp Eğitimi Simülasyon 
Sistemi alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi 
hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararnamesi eki esaslarının 19 uncu maddesine göre Belli İstekliler Arasında İhale Usulüyle ihale 
edilecektir. [Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif 
vermeye davet edilecektir.] 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale kayıt numarası : 2021/546798 
1-İdarenin 
a) Adresi : Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 
Koordinatörlüğü Umuttepe Yerleşkesi İzmit/ 
KOCAELİ 

b) Telefon ve faks numarası : 0 262 303 11 07-09/0 262 303 11 23 
c) Elektronik posta adresi : bilimselarastirma@kocaeli.edu.tr / 

kocaelibilimsel@gmail.com 
ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : -  
2-Ön yeterlik konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Multidisipliner Tıp Eğitimi Simülasyon 

Sistemi  
b) Teslim [yeri] : Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 
c) Teslim [tarihi] : Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 120 

(yüzyirmi) takvim günüdür. 
3-Ön yeterlik değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı yer : Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonu 

Umuttepe Yerleşkesi 
b) Tarihi ve saati : 07/10/2021 tarih ve saat:14.00 
4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.a) 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, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

 



2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya 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 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, 

c) Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 
ç) Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal 

Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
d) Vekâleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
e) Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.1.2. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvurulması halinde, 
4.1.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı 

ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek 
üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
4.2.1.1. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik 

belgeler  
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş ortaklığı oluşturanlardan birinin veya pilot ortağın idarece istenen belgeleri vermesi 

yeterlidir. 

 



4.2.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması 
4.2.2.1. Sistem idarenin kabul işlemlerini tamamlamasını müteakip her türlü işçilik ve 

malzeme hatasına karşı 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz; garanti süresi bitimini müteakip, 5 (Beş) yıl 
süresince ücreti mukabili yedek parça ve servis sağlama garantili olduğunu (Talep edilen garanti 
hem istekli ve hem de simülatör üreticileri tarafından ayrı ayrı taahhüt edilecektir.) gösterir 
belgeler. 

4.2.2.2. Sistemi oluşturan her bir simülatöre, yazılım güncellemeleri Garanti Süresi 
boyunca ücretsiz olarak temin edileceğine ilişkin belgeler 

4.2.2.3. İstekliler, teklif ettikleri simülatörlerin üreticileri tarafından düzenlenmiş satış ve 
servis yetki belgeler. 

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

4.2.3.1. İstekliler, bu teknik doküman için ‘’Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi’’ 
hazırlayacaklardır. Tekliflere eklenecek olan teknik şartnameye uygunluk belgesi, istekli firmanın 
antetli kağıdına yazılacak ve her sayfası ayrı ayrı imzalanıp mühürlenecektir. Bu belgede, teknik 
şartname maddelerine sırasıyla ayrı ayrı cevap verilecek ve her bir simülatör, cihaz veya ekipman 
için teklif edilen marka ve model bilgisinin yer aldığını belirtir dokümanlar. 

4.2.3.2. İdare, gerek gördüğü taktirde demonstrasyon talep edebilir. İstekliler, talep edilen 
demonstrasyonun hangi adreslerde sağlayacaklarını açıklayan belgeler. 

4.2.3.3. İstekliler sistemin kurulacağı alanı ziyaret ederek yer görecektir. Sistemin verimli 
bir şekilde çalışması için teklif edilen yerleşim planını ve her bir ürünün ihtiyacı olan alt yapı 
gereklerini açıklayan teknik dokümanları içeren belgeler. 

4.2.3.4. İstekliler montaj, devreye alma, eğitim takvim ve sürelerini gösteren bir İş/Zaman 
Tablosunu belirtir belgeler. 

Yukarıda sayılan belgeler İhale Ön yeterlik başvuru dosyasında sunulacaktır. 
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 

140,00.-TL (Yüzkırk Türk Lirası) ve ihale dokümanı 140,00.-TL (Yüzkırk Türk Lirası) karşılığı 
aynı adresten satın alınabilir. Ön yeterlik ve İhale Doküman bedeli Üniversitemiz Strateji 
Geliştirme Dairesi Başkanlığının Ziraat Bankası Kocaeli Üniversitesi Şubesi 
TR360001002726366764185078 IBAN nolu hesabına yatırabilirler. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 
7- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 07/10/2021 tarihi ve Saat:14.00’a 

kadar Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Umuttepe 
Yerleşkesi İzmit/KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
- Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 8430/1-1 

 


