
ÖN YETERLİK İLANI 

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE 
BAŞKANLIĞI 

 

20 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/f 
maddesi ile geçici 4’üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararnamenin Eki Esaslarının 19’uncu 
maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale usulüyle 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 : 2015/95617 

1-İdarenin 

a) Adresi : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire 
Başkanlığı Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı 
No: 134 Merkez/KİLİS 

b) Telefon ve faks 

numarası 

: 
03488141086 - 03488141087 

c) Elektronik Posta 
Adresi 

: imidb@kilis.edu.tr 

ç) Ön yeterlik ve ihale 
dokümanının 

görülebileceği internet 
adresi (varsa) 

: ----- 

 
2- Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve 

miktarı 

: 20 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı (İçeriği ekli 

listededir.) 
 

b) Teslim yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi Merkezi Araştırma 
Laboratuvarı Binasına teslim yapılacaktır. Ancak gerek 

duyulduğunda Üniversitemiz bünyesinde belirlenen 
yerlere teslim yapılacaktır. Cihazlar teslim edildikten 

sonra garanti süresi içerisinde Kilis 7 Aralık Üniversitesi 
sınırları dahilinde cihazların yerleri değiştirilmek 
istenirse yüklenici firma tarafından cihazlar sökülerek 

yeni yerlerine kurulumu yapılacak olup, bu işlemler için 
Üniversitemizden hiçbir ücret talebinde 

bulunulmayacaktır. 

c) Teslim tarihi : İşin süresi 75 (yetmişbeş) takvim günüdür. 
Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 75 (yetmişbeş) 
takvim günü içerisinde yüklenici teslimi 

gerçekleştirecektir. 

 
3- Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire 
Başkanlığı Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı 

No: 134 Merkez/KİLİS 
 

b) Tarihi ve saati : 02.09.2015 - 10:30 



 

 

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, 
4.1.3. Ön Yeterlik Dokümanı 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 Dokümanı ekinde yer alan 

standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

4.3.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 
olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.  
Aday veya isteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge 

veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İş ortaklığında ortaklardan birinin, 
teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. Aday veya 
isteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
1- Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

2- Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli 



adına düzenlenen Kapasite Raporu, 
3- Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli 
adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 

4- Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli 
adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

5- Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 
uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin 
üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.3.1. Teklif edilen ürünlerin marka, model ve teknik özelliklerini gösterir 
broşür veya katalog (Teklif edilen ürünler broşür/katalog üzerinde 
işaretlenmelidir.) verilecektir. 

Teknik şartnameye sıra ile verilen cevapları içeren "Şartnameye Uygunluk" 
belgesi düzenlenmelidir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

5. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye 
ihalenin 4, 11, 17 ve 18 sıra numaralı kısımlarında %10 (yüzdeon) oranında fiyat 

avantajı uygulanacaktır.  
6. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik 
dokümanı 100,00 Türk Lirası ve ihale dokümanı 100,00 Türk Lirası karşılığı Kilis 7 
Aralık Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Mehmet Sanlı Mah. Doğan 

Güreş Paşa Bulvarı No: 134 Merkez/KİLİS adresinden satın alınabilir. Ön yeterlik 
ve ihale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla 

ön yeterlik ve ihale dokümanını satın almak isteyenler posta masrafı dahil 300,00 
Türk Lirası doküman bedelini Halkbank Kilis Şubesi 
TR900001200968000016000087 IBAN nolu Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü 

hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla sadece ön yeterlik dokümanını satın 
almak isteyenler ise posta masrafı dahil 150,00 Türk Lirası ön yeterlik doküman 

bedelini Halkbank Kilis Şubesi TR900001200968000016000087 IBAN nolu Kilis 7 
Aralık Üniversitesi Rektörlüğü hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla 
dokümanı satın almak isteyenler, satın almak istedikleri dokümanın posta masrafı 

dahil bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak 
gerçek/tüzel kişiye ait T.C. Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile dokümanın 

gönderileceği adresin de belirtildiği doküman talep başvurularını son 
başvuru/ihale tarihinden en az beş gün önce yukarıda yer alan faks numarasına 
veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. Doküman iki iş günü içinde 

bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Dokümanın posta yoluyla 
gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da 

dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 
Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 
edilecektir. 

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

7. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Kilis 
7 Aralık Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Bürosu 221 
Numaralı Oda / Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 134 

Merkez/KİLİS adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 



9. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.  

 
 
EK: 

 

Sıra 
No 

Açıklama Birimi Miktarı 

1 Atomik Absorbsiyon Cihazı (AAS) Adet  1 

2 Çalkalamalı İnkübatör Adet  1 

3 Çalkalamalı Su Banyosu Adet  1 

4 Derin Dondurucu (-86°C) Adet  1 

5 
Fourier Transform Infrared Spektrofotometre (FT-
NIR, MIR, FAR) 

Adet  1 

6 Jel Görüntüleme Cihazı Adet  1 

7 
Microplate Ataçmanlı UV/VIS ve Fluorescence 
Spektrofotometre 

Adet  1 

8 Polarimetre Adet  1 

9 Rotary Vakum Evaporator Adet  2 

10 Soğutmalı Çalkalamalı Yer Tipi İnkübatör Adet  1 

11 Soğutmalı Masa Üstü Santrifüj Adet  1 

12 Tam Otomatik Yağ Tayin Cihazı Adet  1 

13 Simultane TGA/DTA Sistemi Adet  1 

14 Türbidimetre Adet  1 

15 UV/VIS Spektrofotometre (Double Beam) Adet  1 

16 Vickers Mikrosertlik Cihazı Adet  1 

17 Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) Adet  1 

18 Gaz Kromatografisi (GC-FID) Adet  1 

19 Laminar Flow Kabin Adet  1 

20 Vakumlu Etüv Adet  1 

 


