
276 ADET 8 KALEM MUHTELİF DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı ihtiyacı ekli listede detayları 

belirtilen 276 adet 8 kalem muhtelif dış lastik kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ve ihale ek 
şartlar listesinde belirtilen şartlara uygun olarak, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında 

ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname belgesiyle sair ihale 
evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 
olup, ihaleye teklif verecek firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine 
veya ihale şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırması gerekmektedir. Şartname 
bedeli birden fazla kısım için teklif verilmesi halinde 130.-TL olarak ödenecektir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklifler Ticari Şartnamenin 5'inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki 
zarf (dış zarf - iç zarf halinde olacaktır. İC ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN 
YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis 
Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname 
ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 
belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 17.11.2022 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 
bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır. 

5- İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. 
6- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

7- Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 8. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

8- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

9- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 
gereğince istisna kapsamındadır. 

OLUR EKİ 
DOSYA 

NO 
TALEP TAKİP 

NO KURULUŞ SIRA 
NO ADET MALZEME ADI AÇIKLAMA 

VAN / 
2583 BSDPPU59U3 

VAN 
BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI 

1 4 265/65R/17 KAR TİPİ DIŞ LASTİK 

DMO 
KREDİLİ 

2 4 205/55R/16 KAR TİPİ DIŞ LASTİK 
3 4 205/75R/16C KAR TİPİ DIŞ LASTİK 
4 8 185/75R/16C KAR TİPİ DIŞ LASTİK 
5 40 195/60R/15 KAR TİPİ DIŞ LASTİK 

6 180 275/70R/22.5 KAR TİPİ ARKA ÇEKİ DİŞLİ DIŞ 
LASTİK 

7 20 215/80R/15C KAR TİPİ DIŞ LASTİK 
8 16 235/75R/15C KAR TİPİ DIŞ LASTİK 
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