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GAZIANTEp UNivnnsirnsi BiLiMSEL ARA$TTRMA pRoJELERi yONETiM BiRiMi
2 Kalem

Biiro igyeri Makine Teghizat Ahmlarr
1

NOLU ZEYiLNAME

a

2021122466T

ihale kayt

nolu 2 Kalem Menkul

Mal

Gayri Maddi Hak Ahmr ihalesine

agagrdaki degigikler yaprlmrgtrr.

ait

dokumanlarda

4734 SAYILI KANUNLTN 3 UNCi MADDESiNiN (D BENDI gegici 4. Maddesi hiikiimlerine dayanrlarak
hanrlanan 0111212003 tarihli 6554 sayilt kararname eki esaslarrnrn 20. Maddesi (f) bendi uyarmca pAZARLIK
usul-u it p iuAt B EDILEN MAL ALIMLARTNDA uycuLANACAK Tip ioXzu San{waun
Eski Hali

:

Madde 2 -ihale konusu ahma iligkin bilgiler
2.1. ihale konusu malm;

a)

Adr: 2Kalem Menkul Mal Gayri maddi Hak Ahm Bakrm onarrm Giderleri

Yeni hali:
Madde 2 - ihale konusu ahma iligkin bilgiler
2.1. ihale konusu mahn;

a)

Adr: 2 Kalem Biiro igyeri Makine Teghizat Ahmlan

Eski Hali:
Madde 19 - Krsmi teklif verilmesi
19.1. Bu ihalede kmmi teklif verilemez.
19.2. Krsmi teklife iligkin agrklamalar
19.2.1. Bu madde bog brrakrlmrgtrr.

Yeni Hali

:

Madde l9- Krsmiteklif Verilmesi
19.1. Bu ihalede krsmiteklif verilebilir.
19.2. Krsmi Teklife Iligkin agrklamalar.

19.2.1. Teklif edilen birim fiyatrn istenilen miktar ile gaprlmasr sonucu bulunacaktrr. Teklif veren
firmalann

iizerinde kalan kalemler igin s0zlegme imzalanu.

Eski Hali:
Madde 36 - Ekonomik agrdan en avantajh teklifin belirlenmesi

36.1.Bu ihalede ekonomik agrdan en avantajh teklif fiyat ile birlikte fiyat drgr unsurlar da dikkate
ahnarak
belirlenecek ise "fiyatla birlikte fiyat drgr unsurlar da dikkate almarak belirlenecektir. Fiyat drgr
unsurlar ve bu
unsurlara iligkin diizenlemeler ile hesaplama ydntemi 36.2. maddesinde yer almaktadr.
36.2, Fiyat drgr unsurlar:

36'2:l' Fiyat drgrnda teknik Ozellikleri bakrmrndan teknik
$annameye bire bir uygun olmasr gartr ile daha iistun
Ozelliti
olan cihazlar pazarrkusulu yontemi ile satrn ahnacaktrr.

Yeni hali
Madde 36 - Ekonomik agrdan en avantajh tekrifin berirrenmesi
36.1. Teklif edilen fiyatlarrn en diigiik olanrdr.

36.2 Fiyat Drgr Unsurlar
Bu madde boq brrakrlmrgtrr.

Eskihali
36'4' Tekliflerin egit ohrast ve bu tekliflerin ekonomik agrdan en avantajh
teklif olmasr:

36'4'l' Fiyat drgr unsurlar dikkate almarak delerlendirilmig tekliflerin birbirine
egit olmasr durumunda, fryat
teklifi diiguk olan istekli ekonomik agtdan en avantajh teklif sahibi olarak belirlenir.
Fiyat tekliflerinin de egit
olmast durumunda 35'2. maddesindeki fiyat dtgt unsurlann srralamasr
esas ahnarak ekonomik agrdan en

avantajl
teklif belirlenir. Bu unsurlartn da egit olmasr halinde, teklif ettili mal yerli mah
olan isteklinin teklifi ekonomik
agtdan en avantajh teklif olarak belirlenir. Bu deSerlendirme sJnucunia
da ekonomik agrdan en avantajh teklif
sahibi yine belirlenmez.ise ig deneyimini gosteien belgedeki belge
tutan esas almarak ekonomik agrdan en
avantajh teklif sahibi belirlenir.(Her geyin egit olmast durimunda
igieneyim belgesi istenecektir.)
Yeni Hali

:

36'4'l' Birden fazla istekli tarafindan teklif edilen fiyatm en dtgilk fiyat olmasr
ve bu fiyatlarrn da birbirine egit
olmast durumunda ekonomik agrdan en avantajh tettir, lnate lonuu
ig veya benzer ile iliqkin olarak istekli
tarafindan sunulan ig deneyimini gdsteren betgicetl beige tutanna gore
belirlenecektir. (Hergeyin egit olmasr
durumunda ig deneyim belgesi istenecektir.)

