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Süre ve Yaklaşık

ılan sürcsi

Yasal Kapsam

Ortak Ahm
Sınır Değer
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ılan Önizleme

Maliyet Bilgileri

:2|
: 13 b/3

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 361.481,00 - 1.656.600,00

: Hayır
: Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında

: Hayır

BiLGiSAYAR SUNUCUSU VE VERi DEPOLAMA üNİrBsİ
BİLGİ İŞLEM DAiRE BAşKANLIĞI YüKSEKöĞRETİM KURUMLARI UŞAK üNi\TRsiTEsİ

edilecektir. İhaleye ilişkin aynntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhatc Kayıt Numarası

l -İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) E,lektronik Posta Adresi

: 2019/518900

: lznıir \iıiu l{.lını i}ir },1"lüi K,anıpıısti 612ü0 t,iŞ;rK l{}]RKtjZlt:Şj\K
: 2i 6221 221| 3 - 27 622 l27ar4

: lıitlıiı,'ıısak.ctlrı.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.trlEl(AP/
adresi (varsa)

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalcnin
a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

2 Aı}§1, sı_|i\-ı;Cİj Bİİ,AİsA?.4fil ı A]}uT, T,iP ı. YtıRİ İ}l;rıOt,."ı,§tA ĞE§iŞı..İ;etİı \,{jYA§ı ı
.tİ}EI, I,iP 2. \,EI{İ I}EPC}L,\}.L\ GE-\iŞLt]tİE YU\..tsl
;\1..rıırtılr lıilgive §K",\P'ta .ı,rr alaıı ihııle drıkümanı içindc lruluıırı idıri şırtıııııcdtn ııiışılıthilir.
[.]s;ık Ünitcrsitesi itekıiiriüğii Bi|gi İşlenı Dııire Raşkanlığı S*tın Aiına Birimi
Siiıieşıııenin irıızaiıntiığı giiıı iıtı lıasla**cııkiıı İştıı sürcsi _1ü (Otıı,ı,} lııkvinı giinüdiir. §iizltışıııt
iıırz_ıla:ıdrkt:ın şanrıı l!0 (0tıııi tıkviıı giinü icerisiııle_rükltnici tesliıı. nıoııtıj vc kurrıiıını işltriııi
r,ıprııış olıcıktır,

: L]§ah İ:niş§r§iteşi İtiari ı,e §itli İsler tlııire ilışkanlığı (Yeııi Rsktöriiik ilinısı l, Kat lt? no.lu cclı;

: l..t.l1.2lll9 - l0:0{}

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeleı:
4.1.2. Teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküIeri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tizel kişi olması halinde, ilgisine göre tiizel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kuruculan ile tiizel kişiliğin yönetimindeki görevlileri beliılen son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tiimünü göstermek üzere ilgili Ticaret
Sicil Gazeteteri veya bu hususlan gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklifmektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği Idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alrmın tamamı veya bir kısmr alt yüklenicilere yaptrnlamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşımasr gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

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

4.3.1. Yetkili satrcrlrğı veya imalatçilrğı gösteren belgeler:

a) İmalatçı isc imalatçı olduğunu göstcrcn belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcr veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsİlci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyie birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesİ.
iİtetlileİin yukarıda sayİlan belgeleİden, kerdİ durumuna uygun belge veya belgeleri suıımast yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki
belgeler ile tevsik edilir.

a} İsl*i,ıti ııriıııiı ı!ürt:n|encn S:tılıli Sicil ll*lgesi.
1ı} İı;t*hlinin ii1.,esi *t iıığıı ııcslek atlıısı tııraiiııtlırı istekii ııiına düzcııl*rıt:n Kııp;ısile lttpıırı.
c) İstekiiııiıı kır,ıtlı iıiduğu ırı*sl*lı odaçı tıışlirıı]aır isttkli atiını diize:rltırtn fın*i:rl }'eteriik [lclgtsi,

inıııiıı!ı cidrığrınu giisıercn lıclgelcr.

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

't-tklit"editcıı üriinlçı,in ınırka" ıııodel ı,f tfknlk
tarai'ındıııı ıını1,1anmalıtlıı,.i Yf rilc{ekfir.

J'clinilı. sıırtnaıııü}J-e sırıı ilt ıtrilcn ceı,ıpları içtrcıı

iiıelliklerini giisıtrir kı_ıı§ğüıg {'ti,klii'ediicn ürüıılı,ı, kıtıkıg iizcriıde işarctltnmtli çc istekİi

ist*kli t::rılinı!ın ona1,Iaıınıış "Şırlnırrnc!-c U}funluk" tıelgesi diizenlt,ıınıeiiıliı.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklifsadece fiyat esasına göre belirlenecektir

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden
uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görü[mesi:

https ://ekap. kik.gov.trlE KAP/Ilan/l lanDurum.aspx

istekliye ihalenin tamamında 9'.l |5 (},ii;ıc[t, on hı:ş} oranında fiyat avantajı
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7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İha|eye teklifverecek olanlann ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

1;zıri l(ektiirliik İıiııısı kıtt:2 §rı;2l{ li*rkı.t ,' tisAli adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vaııtasıyla da
gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar iizerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi
miktan ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat s6zlişme imzalinacaktır.
Bu ihalede, işin tamamü için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklifettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

ll. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 3(} üıııuı) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

l4. Diğer hususlır:
Ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantailı teklif üerinde bırakılacaktır.
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