
GAZi üNivERSiTEsi
BiLiMSEL ARAŞTIRMA PROJELERi BiRİMi,NDEN

Gerınanyum(Ge) alımı işi. 4734 sal ılı Kamu ihale Kanunu'nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici .l. maddesi
hükümlerine daı,anılarak hazırlanan 0l/1212003 tarihli 2003/6554 sal,ılı karamame eki esaslarının 20. maddesi
(e) bendi uyarınca ekte ilanı bulunan maIzeme/malzemeler pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

l hılenin kar,ıt numarası 2020/535l61
lhalenin adı l00 kg Germanvum(Ge) ılımı
lhale ilan veri ve llanda kalış
süresi httn://ihsis.gazi.edu.tr, l2.1o.2020-02.1 1.2020

Ihılenin tarih ve saati 02.11.2020 pazarlesi günü, saat: l l :00

Ihale dökümanının
görülebilcceği/salınalınıhi|rceği
\er

İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel e.rştr.,"a r-1"l""i
Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve
Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C.Halk
Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: l29{_
0610000l ve/l,eya TR20 0001 200l 2940 0006 l000 0l İBAN
numarasına l25.-Türk Lirası vatırılarak alının dekont karşılığı
aynı adresten satln İllnabilir.

l00 KG GERMANYUM(Ge) SATINALINACAKTIR
Gazi Üniversitesi Bilimsçl Araştırma Projeleri Birimi.nden

Germanyum(Ge) alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu'nun 3. maddesi (i) bendi ile geçici 4.
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 0|/|2/2003 tarihli 2003i655a İayıl, karamame eki
esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. ihaİeye ilişkin ayrıntılı
bilgiIer aşağıda yer almakıadır:

:2020/53516l

:Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma
Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA
:0 3|2 202 23 56 - 0 3l2 202 23 58
:bap@gazi.edu.tr

: 100 kg Germanyum(Ge) alımı

:CIP/Ankara Gümrükleri (Gazi Üniversitesi Fotonik
Uygulama ve Araştırma Merkezi)
:Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye
bildirilmesinden itibaren işe başlanıp malzemelerin
tamamı l20(yüzyirmi) takvim günü içinde CIP/Ankara
gümrüklerine teslim edilecektir. (Ankara GümrükIerinden
Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma
Merkezine nakil/teslimi yüklenici tarafından yapılacaktır.1

: Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
: 02.|1.2020 pazartesi günü, saat: 1 l :O0

istenilen belgeter ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

IhaIe kayıt numarası
l -İdarenin

a) adresi

b) ıelefbn ve faks numarası
c) elektronik posta adresi

2-!!ıale konusu malın
a) niteliği, türü ve miktarı

b) teslim yeri

c) teslim tarihi

3-İhalenin
a) yapılacağı yer
b) tarihi ve saati

4- İhaleye katıIabilme şartları ve
kriterler:
4. l - İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
4,1 ,l, Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticare1 velveya Sanayi odasl veya ilgili Meslek odası tselgesi:



l) Gerçek kişi olması halinde. kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından ya da Esnafve
Sanatkarlar Odasından. ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış. odaya kayıtlı
o[duğunu gösteren belge.

2) Tüzel kişi olması halinde. ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi
odasından. ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış. tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge.
4.1 .2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkiileri;

l) Gerçek kişi olması halinde. noter tasdikli imza beyannamesi.
veya kuruculan ile
Sicil Gazetesi. bu
bilgilerin tümünü
ile tüzel kişiliğin

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları. üyeleri
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde. bu
göstermek üzere ilgili Ticaret sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler
noter tasdikIi imza sirküleri.
4. l .3. İdare şartname ekinde yer alan standart fbrma uygun teklif mektubu.
4.1 .4. idari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkİn standart fbrma uygun geçici teminat mektubu
veya geÇici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine
yatırıldığını gösteren makbuzlar.
4.1.5. Vekaleten ihaleYe katılma hatinde. vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. isteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş
ortaklığı beyannamesi.
4. l .7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge.
isteklinin iŞ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve Ğ.l.Z)'a. yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı
verilmesi zorunludur.
4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu beIgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2- i. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler.
l) lstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
2) lstekli Yetkili satıcı ise, Yetkili satıcı otduğunu gösİeren belgeler veya yetkili temsilci ise yetkili
temsilci olduğunu gösteren belgeler,
3) l§tekll TürkiYe'de serbest biilgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı sıra,serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir.
.1.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafl arı,
Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek içinteknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller veriıecektir."
4.2.3. Teklif edilen malların marka ve modeI beyanı,
.1,2J, Teknik ŞartnameYe cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.5-.Ekonomik açıdan en avantajh teklifsadece iiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhale yerli ve yabancı tüm isİeklilere açıktır.
7-Ihale dokümanının görülmesi ve satınalınması:
7,1' İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma projeleri Birimi 06500Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi üniversitesi stratelİ ceıiştırme DaireBaŞkanlığının T,C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: ı2Ö4-06ı0000ı velveyaTR20 000l 2001 2940 0006 l000 0l iBAN numarasına l25.-Türk Lİ.ur, yut,r,turuk alınan dekontkarşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2- ihaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını saıın a|maları zorunludur.
8-Teklifler 02.11.2020 Pazartesi günü, saat: ll:00'e kadar c-i a;İ;;J"si Rektörlüğü BilimselAraŞtırma Pro.jeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibiaynı adrese iadeli taahhüılü posta vasıtastyla da gönderilcbilir.
9- lstekliler teklit]erini, mat kalemi-kalemleri İçin teklif birim tjyatlar üzerinden vereceklerdir. Ihalesonucu._ .üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi mikiarı ile bu mal kalemleri için teklif
*]:l"_::i."'yatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmelmzalanacaktlr.
lO-istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda GeçiciTeminat vereceklerdir.



l l-Verilen teklitlerin geçerlik süresi. ihale tarihinden iıibaren en az30 (otuz) takvim günü olmalıdır.
[2- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
l3- İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp. 01.12.2OO3 tarih ve 2003/6554 sayılı
karamame eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.


