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ÖN YETERLİK İLANI 

 

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

 

Laboratuvar Malzemesi  alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında 

yapılacak ihalelere ilişkin 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 

sayılı Kararnamenin eki esas ve usullerin 19.maddesine göre Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile 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 :2018/359205 

1-İdarenin  

a) Adresi :İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kampüsü 31200 

İskenderun/HATAY 

b) Telefon ve faks numarası : 0 326 613 5600- 0326 641 6516 

c) Elektronik posta adresi : imidb@iste.edu.tr 

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının 

görülebileceği internet adresi (varsa) 

: Dokümanlar internet sitesinde yayınlanmayacaktır.  

2-Ön yeterlik konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı :  

Sıra 

No Malın/Hizmetin Adı/Cinsi/Özelliği Birim Miktarı 

1 X ışını difraktometresi Adet 1 

2 Taramalı elektron mikroskobu Adet 1 

3 Merkezi kesintisiz güç kaynağı Adet 1 

4 100 kN servohidrolik yorulma test 

sistemi 

Adet 1 

5 250 kN elektormekanik universal 

test sistemi 

Adet 1 

6 Düşürme (hızlı) darbe test cihazı Adet 1 

7 Toz/sıvı karıştırma ve öğütme cihazı 

(türbola) 

Adet 1 

8 1200°C atmosfer korumalı yüksek 

sıcaklık fırını 

Adet 1 

9 1600° atmosfer korumalı yüksek 

sıcaklık fırını 

Adet 1 

10 Yüksek sıcaklık kül fırın 31 lt 

(muffle) 

Adet 1 

11 Yüksek sıcaklık kül fırın 10 lt 

(muffle) 

Adet 1 

12 Yüksek sıcaklık atmosfer korumalı 

kül fırın (muffle) 

Adet 1 

13 Yüksek sıcaklık kül fırın (raylı 

sistem muffle) 

Adet 1 

 

 

b) Teslim yeri 

:İskenderun Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Müdürlüğü 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 120 gündür 
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3-Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve 

Denizcilik Fakültesi Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 31/07/2018- Salı Saat: 14:30 

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. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi 

4.1.1.1 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 

4.1.1.2 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; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi 

4.1.2.2. 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, 

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

4.2.1. Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek banka referans mektubu 

4.2.2. İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait Bilanço veya eşdeğer belgeler 

4.2.3. İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu 

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

4.3.1.İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde kamu veya özel 

sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut 

yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belge 

4.3.2.İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel 

çalıştırdığına dair belge 

4.3.3.İhale konusu işleri yürütecek teknik personelin eğitimini ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler 

4.3.4.İhale konusu cihazlardan teklif edilenlere ilişkin katalogları ve fotoğraflar 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1 Bu ihalede benzer iş olarak resmi ve özel kurumlara ait laboratuar cihazı alımları benzer iş olarak kabul 

edilecektir. 

5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin, İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kampüsü 31200 

İskenderun/HATAY adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 250,00 TL (İkiyüzelli)  ve ihale dokümanı 

250,00.- TL (İkiyüzelli) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7-Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar, İskenderun Teknik Üniversitesi İdari 

ve Mali İşler Daire Başkanlığı - İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kampüs 31200 İskenderun HATAY 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, ihale gün ve saatine kadar ihale komisyonuna ulaşacak şekilde iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 


