İHALE İLANI
T.C. DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Makam arabası alımı, 16 Kasım 2018 tarih ve 30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim
Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16.maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası

: 2020/001

1. İdarenin
a) Adresi
: ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. NO:120/1 ŞİŞLİ – İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası
: 0212 213 64 83/116 – 0212 272 51 85
c) Elektronik posta adresi
: info@demiroglu.bilim.edu.tr
ç) İhale dokümanının temin edilebileceği adres : 1- ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. NO:120/1 ŞİŞLİ
– İSTANBUL, (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)
2- İnternet sayfası: demiroglu.bilim.edu.tr
2. İhale konusu malın
a) Niteliği, Türü ve miktarı : Audi A8L siyah araç alımı
Ayrıntılı bilgiye internet sayfasında yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim Yeri
: T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlük Binası
c) Teslim Tarihi
: 1 Takvim İşgünü
3. İhalenin
a) Yapılacağı yer
: ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. NO:120/1 ŞİŞLİ – İSTANBUL
(Rektörlük Binası)
b) Tarihi ve Saati
: 11.12.2020, 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. İlgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi odasından , ilk ilan veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu ayda alınmış tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (Oda kayıt ve faaliyet belgesi)
4.1.2. İlgisine göre tüzel kişiliğinin 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. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve bedelsiz alınabilir, internet adresinden indirilebilir.
8. Teklifler, ihale tarihinde ihale saatinden 1 saat öncesine kadar T.C. DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ İdari
ve Mali işler Daire Başkanlığına teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İsteklilerden geçici teminat ve kesin teminat alınmayacaktır.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

