BATMAN ÜNİVERSİTESİ BATI RAMAN KAMPÜSÜ MERKEZ KÜTÜPHANE
BİNASINDA FOTOKOPİ ÇEKİM MERKEZİ İHALESİNE KATILMA DUYURUSU
Üniversitemiz Batı Raman Kampüsü Merkez Kütüphane binasında Fotokopi Çekim Merkezi,
İl Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesinin
(g) bendine göre 2+1 yıl süreli Pazarlık Usulü ile ihaleye verilecektir. Defterdarlık Milli
Emlak Müdürlüğü tarafından tüm iş, işlemleri ve ihalesi gerçekleştirilecek. Fotokopi
Çekim Merkezi ihalesine katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin 27/02/2015 tarihi saat
16:00’a kadar Üniversitemizin Merkez Kampüs Rektörlük binası 3. Kat 307 nolu odaya
elden teslim etmeleri gerekmektedir. Aşağıda sayılan belge veya belgeleri eksik olanların
müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Yukarıda belirtilen tarihler ve saat dışında hiçbir müracaat kesinlikle kabul
edilmeyecektir.
a) T.C vatandaşı olmak,
b) Ön başvuru dilekçesi,
c) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdan Fotokopisi, tüzel kişiler için vergi kimlik belgesi
sunmaları,
d) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak,
e) İhalelerden men yasağı almamış olmak,
f) Cumhuriyet Savcılığından Alınacak sabıka kaydı belgesi son 6 ay içinde alınmış, (Gerçek
Kişiler İçin),
g) Tebligat için adres beyanı (Nüfus Müdürlüğünden alınmış ikamet belgesi) ve ayrıca
irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
h) Fotokopi çekim faaliyetlerine uygun, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya
Meslek Odası belgesi Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde
bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek
Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın
yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri Gerçek
kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine
göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli
imza sirküleri,
j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter
onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
k) En az bir (1) yıl boyunca Resmi Kurumlar bünyesinde ve serbest olarak fotokopi çekim
merkezi veya kırtasiyecilik yaptığına dair belge.

İlanen Duyurulur.

