11 ADET DERGİ İÇİN 3 KALEM HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:
İ.Ü.-Cerrahpaşa Üniversitesine 11 Adet Dergi İçin 3 Kalem Hizmet Alımı, 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak
hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20/a maddesine göre
Pazarlık Usulüyle ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1- İdarenin
a) Adresi
: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi/İdari Birimler
Binası/Avcılar Yerleşkesi/Avcılar/İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 404 07 95 / Faks: 0 212 404 0701
c) Elektronik Posta Adresi
: bapsatinalma@iuc.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): 2- İhale konusu malın/hizmetin
1-

İleri düzey yayıncılık ve sekreterya hizmeti (11 dergi için)

2-

Dil kontrolleri (11 dergi için)

3-

Web tabanlı hizmet alımı (ScholarOne, Publons,Web sayfası)
a) İhale Kayıt No
b) Teslim yerleri

12

Ay

1.000.000

Kelime

11

Dergi

: 2021/779742
: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü /
Avcılar Yerleşkesi / Veteriner Fakültesi
c) Teslim tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, 03.01.2022’den
31.12.2022 tarihine kadar teslim edilecektir. (12 ay)
d) İhale Tarihi ve Saati
: 03.12.2021 Cuma Günü Saat: 11.00’da
3- Ön yeterlik/İhale değerlendirmesinin
Yapılacağı yer
: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü /
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi /
İdari Birimler Binası / Avcılar Yerleşkesi/ Avcılar /
İSTANBUL
4- Ön yeterlik/İhale değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön
yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
4.1.1. (Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.)
4.1.2. (Değişik bent: 20/06/2021-31517 R.G./11. md., yürürlük: 19/08/2021) Teklif
vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza
beyannamesi.
Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve
ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece
EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı
dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.,
4.1.3. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.4. Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak
olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,
4.1.8. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu
avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,
4.1.9. (Değişik 3/7/2009 – 27277 R.G. / 26. md.) Tüzel kişi tarafından iş
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine
sahip (Ek ibare: 16/03/2019-30716 R.G/72. md., geçerlilik: 18/03/2020) ve Kanuna göre
yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili
olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan
(Değişik ibare: 16/03/2019-30716 R.G/72. md., geçerlilik: 18/03/2020) ticaret sicil
memurlukları veya (Ek ibare: 12/06/2015–29384 R.G./12. md.; mülga ibare: 13/06/2019-30800
R.G./25. md., yürürlük: 23/06/2019) 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 (Değişik ibare: 16/03/2019-30716 R.G/72. md., geçerlilik:
18/03/2020) şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge
4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman
4.3.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3.3. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
4.3.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3.3.3. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat
avantajı uygulanmayacaktır.
5- Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.
5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
6- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. İhale dokümanı İ.Ü.Cerrahpaşa Rektörlüğü / Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi / İdari Birimler Binası / Avcılar Yerleşkesi / Avcılar / İSTANBUL
adresinden görülebilir ve 100,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü.-Cerrahpaşa Strateji Geliştirme
Dairesi Başkanlığına (TR19 0001 2009 8200 0004 0001 16) yatırılan bedelin makbuzu ile
yine aynı adresten satın alınabilir.
6.2. Ön yeterlik/İhaleye başvuracak olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.
7- Ön yeterlik/İhale başvurusu, ön yeterlik/ihale değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar
İ.Ü.Cerrahpaşa Rektörlüğü / Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi / İdari Birimler
Binası / Avcılar Yerleşkesi / Avcılar / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8- Konsorsiyum
8.1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
9- Kısmi Teklif Verilmesi
9.1. Bu ihalede işin tamamına teklif verilecektir.
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