
 

ÖN YETERLİK İLANI 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:  

Model Hareketlendirme Sistemi (Arcsector) Alımı işi için, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3 üncü maddesindeki (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname ekinin 19. maddesi uyarınca belli 

istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği 

tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2022/344419 

1- İdarenin  

a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1   06800 

Çankaya /ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2103596- Fax : 0312 2103591 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2- Ön yeterlik konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Model Hareketlendirme Sistemi (Arcsector) Alımı  

1 adet 

b) Teslim yeri : ODTÜ RÜZGEM Müdürlüğü  

c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 150 gün içinde 

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin  

a) Yapılacağı yer : ODTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi 

b) Tarihi ve saati : 12.05.2022 Perşembe günü 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: 

Adayların aşağıda yer alan belgeleri, ön yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları 

gerekir: 

4.1.1. 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,  

4.1.2. 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, 



 

4.1.3. Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

4.1.4. Vekâleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.5. Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan 

standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.6. Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge, (ODTÜ Strateji Geliştirme 

Dairesi Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ Şubesindeki TR490001001537089738895002 

numaralı hesabına işin adını ve kendi vergi numaranızı bildirerek yatırılan bedelin makbuzu) 

 Adayın iş ortaklığı olması halinde (4.1.1), (4.1.2.), de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.1.2. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 

olarak sunulacaktır. 

4.3.1.3. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere 

uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek şekilde “Teknik Şartnameye 

Cevaplar” dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve 

modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 

olarak sunulacaktır. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

5- İhale Ön Yeterlik Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı ODTÜ BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri 

Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 no.lu hesabına 

200,00 TL (İkiyüzTürkLirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 12.05.2022 Perşembe günü saat 

14.00’a kadar ODTÜ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi elden teslim 

edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak başvuruda bulunamaz. 

9- Söz Konusu İhale KİK hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

Kararname eki hükümlerine göre yapılacaktır. 
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