ÖN YETERLİK İLANI
T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
7 KALEM PİKOM LABORATUVAR CİHAZ ALIMI 4734 Sayılı K.İ.K 3/f bendine istinaden 2003/6554 Sayılı
Bak.Kur.Kararının 6.mad. 21/f usulüne göre 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
: 2021/84313
1- İdarenin
a) Adresi

: Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü MERKEZ/BİNGÖL

b) Telefon ve faks numarası
: 0426 216 00 12 -5140-5141
c) Elektronik posta adresi
: bap@bingol.edu.tr
ç) İhale dokümanının
: http://bubap.bingol.edu.tr
görülebileceği internet adresi (varsa)
2- Ön Yeterlik konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
Sıra
1
2
3
4
5
6
7

:

Malın/İşin Cinsi
PCR Sistem
Jel görüntüleme sistemi
Otoklav
Santrifüj
Süperkritik
Spektrofomometre
Ekstraksiyon Sistemi

Miktar
1
1
1
1
1
1
1

Birim
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet

b) Teslim yeri

: Bingöl Üniversitesi Arı ve Doğal Ürünler AR-GE ve ÜR-GE Merkezi (PİKOM)

c) Teslim tarihi

: Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 90 gün içerisinde yüklenici teslimi
gerçekleştirecektir.

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer

: Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörlüğü

b) Tarihi ve saati
: 02.03.2021 - 11:00
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. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge
4.1.2. Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen başvuru mektubu,
4.1.3. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,
4.1.4. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest
muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 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. Bankalardan temin edilecek belgeler
Adayın, 112.311,99 TL tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya
da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler
Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adayların, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun
gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adayların, yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali
müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form:
KİK026.1/M)
sunmaları gerekmektedir.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne
sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken;
yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan
düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif)
en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50`den küçük olması,
ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile
hakediş gelirleri gösterilmelidir.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde,
son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini
sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini
sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuata göre
düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması
zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren
bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış
olması gereklidir.
Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi
durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından
onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.
Adayın ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen
kriterleri sağlaması zorunludur.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri (400.000,00 TL)
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan 400.000 TL tutarından az
olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi ve/veya kapasite raporu,
b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve/veya imalatçının sanayi sicil belgesi veya
imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
c) Türkiye`de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra
serbest bölge faaliyet belgesi.
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün
Deneyim Belgesi,
ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca
düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.
İsteklinin verdiği yetki belgesi distrübütörden alınmış ise; distrübütörün de üretici firmasından almış olduğu yetki
belgesini ihale dosyasına koymak zorundadır.
İsteklinin verdiği yetki belgesi üretici firmadan alınmış ise; Üretici firmanın üretici olduğuna dair belge veya belgeleri
ihale dosyasına koymak zorundadır.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler
Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belge düzenlemesi:
İstekli teklif ettiği ürün ile ilgili Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. madde hükmü gereğince Satış Sonrası
Servis, Bakım, ve Onarımına ait belge ve kriterleri ihale dosyasında sunacaktır.

4.3.4. Malların numune/katalog/fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
1-İstekliler teklif ettikleri ürünlerin adını, markasını, modelini, menşei bilgilerini word/excel şekilde doldurarak, yetkili kişi
tarafından imzalanmış halini teklif dosyalarında sunacaklardır.
2- İstekliler teklif edilen mallara ait orijinal katalogları sunacaklardır. Teklif edilen mallara ait bilgilerin orijinal katalog
üzerinde işaretlenmesi gerekmektedir. İdari Şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak sunulmayan, orijinal olmayan ve teklif
edilen mallara ait bilgilerin işaretlenmediği kataloglar kabul edilmeyecektir
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Laboratuar cihaz veya laboratuar malzeme alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.
5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı
olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden istekliler lehine %15 (onbeş) oranında fiyat avantajı
uygulanacaktır.
6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TR 56 0001 2009 6350 0006 0000 30 nolu Bingöl Üniversitesi
Halk Bankası hesabına 100 TL yatırılıp, dekontunu Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörlüğü
3/36 adresine gönderip Ön Yeterlik başvuru dosyasını alabilirler.
6.2.Ön
Önyeterlik
yeterliğe
başvuracak
adaylarındeğerlendirmesi
ön yeterlik dokümanını
satın almaları
zorunludur.
7başvurusu,
ön yeterlik
tarihi ve saatine
kadar Bingöl
Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar
Projeleri Koordinatörlüğü 3/36 adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8- Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.
9- Diğer Hususlar:
Ekonomik ve mali yeterlik kriterlerine ek olarak (İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeler); İhale veya son başvuru tarihi
yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da
bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler iki önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu bilanço belgelerinin yeterlik şartını
sağlamaması halinde, iki önceki yılın bilanço belgeleri ile üç önceki yılın bilanço belgeleri sunulabilir ve belgeleri sunulan
yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu düzenleme serbest meslek kazanç defteri
için de geçerlidir. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü
fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek kazanç defteri özetine ilişkin sekizinci fıkrada belirtilen şartları
sağlaması zorunludur.
7. Kısım Ekstraksiyon Sistemi için İstekliler ön yeterlik başvuru dosyasında ürün ile ilgili referans verilmelidir. Referans
bilgilerini dosyada sunmalıdır.

Standart Form - KİK002.2/M

