
FTIR SPEKTROFOTMETRE SİSTEMİ VE ULTRASON CİHAZI ALIMI  
İHALE EDİLECEKTİR 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi 

hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 
20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2022/712406 
1- İdarenin 
a) Adresi : İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15. km 
44280 Kampus-MALATYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0422 377 3720/Faks: 0422 377 3739 
c) Elektronik posta adresi : - 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : - 
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem Demirbaş Malzeme Alımı;  
     1- FTIR Spektrofotmetre Sistemi 1 Adet,  
     2- Ultrason Cihazı 1 Adet 
b) Teslim [yeri/yerleri] : İdarece İdari Şartnamede belirtilen yerlere veya Proje 

Yürütücüsünün belirleyeceği yerlere montaj edilerek 
çalışır vaziyette gerekli kontrolleri yapılarak teslim 
edilecektir. 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Yükleniciye siparişin tebliğinden itibaren  
     1-FTIR Spektrofotometre Sistemi için: 45 (kırkbeş) 

Takvim Günü,  
     2-Ultrason Cihazı için: 150 (yüzelli) Takvim Günü 

içinde 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Elazığ Karayolu 15. Km 

İdari Bina Kat: 6 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Toplantı Salonu Kampüs-MALATYA 

b) Tarihi ve saati : 09.08.2022 Salı günü saat:10:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine 

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

 



4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
e) Adayın ortak girişim olması halinde, İdari 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, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 
bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.1. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir. 
4.3.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. 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. 
4.3.2. FTIR Spektrofotometre Sistemi; 
* Cihaza ait teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi teklifleri ile birlikte 

sunulmalıdır. 
* ISO 9001 Kalite Belgesi teklifleri ile birlikte sunulmalıdır. 
* Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi teklifleri ile 

birlikte sunulmalıdır. 
* İhaleye katılacak Firmalar Katalog sunmalıdır. 
* İhaleye katılacak Firmalar teknik şartnamedeki tüm maddelere cevap vermelidir 
Uv/Vis-NIR Spektrofotometre; 
* İsteklilerin teklif ettikleri ürün için UTS kodunu gösterir belgeleri ihale dosyasında 

teklif ile birlikte sunmalıdır. 
* İhaleye katılacak firmalar ürün kataloğunu teklifleri ile birlikte sunmalıdır. 
* İhaleye katılacak firmalar teknik şartnameye uyduklarına dair cevap yazısını teklifleri 

ile birlikte sunmalıdır. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

 



7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı 
adresten satın alınabilir. Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi 
kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo 
yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına 
ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla 
bildirilir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın 
alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese 
gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma 
tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik 
olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın posta ya da kargo ile 
gönderilmesi durumunda posta ya da kargo ücreti alıcı firmaya aittir. 

7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15. km 44280 Kampus-MALATYA adresine 
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi ile bu mal 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 
günüdür.  

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- Söz Konusu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname 
Eki Esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

    8406/1-1 
 

 


