
 
 

        

 

İsteklilerden İstenilen Belgeler 

1.) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 
1.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
a.). Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası belgesi; 
b.). Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
c.). Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
d.) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
e.). Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
f.). Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin 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, 
g.). Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
h.). Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
j.). İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
 

2.) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir  

 
3.) Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

a) Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren 

 belge veya belgeler, 
c)   Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle 

birlikte sunduğu  serbest Faaliyet belgesi 
- İsteklinin yıkarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya 

belgeleri sunması yeterli kabul edilir. 
- İsteklinin imalatçı olduğu  belgeler ile tevsik edilir. 
- İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. 
-      Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna 
uygun olan belge veya belgeleri sunabilir: 

 


