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TABLET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR
SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONUNUN DESTEKLENMESİ PROJESİ

26 �lde öğrenc�lere dağıtılmak üzere 70000 adet tablet b�lg�sayar malzeme mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddes�ne göre açık �hale usulü �le �hale ed�lecek olup, tekl�fler sadece elektron�k ortamda EKAP üzer�nden alınacaktır.  İhaleye �l�şk�n
ayrıntılı b�lg�ler aşağıda yer almaktadır: 
İKN : 2021/428371
1-İdaren�n
a) Adı : SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONUNUN

DESTEKLENMESİ PROJESİ
b) Adres� : Söğütözü mahalles� yaşam caddes� 7/41 Akplaza YENİMAHALLE/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3122238751 - 3122238766
ç) İhale dokümanının
görüleb�leceğ� ve e-�mza
kullanılarak �nd�r�leb�leceğ�
�nternet sayfası

: https://ekap.k�k.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 26 �lde öğrenc�lere dağıtılmak üzere 70000 adet tablet b�lg�sayar malzeme
b) N�tel�ğ�, türü ve m�ktarı : 70.000 adet tablet b�lg�sayar alımı

Ayrıntılı b�lg�ye EKAP’ta yer alan �hale dokümanı �ç�nde bulunan �dar� şartnameden ulaşılab�l�r.
c) Yapılacağı/tesl�m ed�leceğ� yer : Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Çorum, D�yarbakır, Esk�şeh�r, Gaz�antep,

Hatay, İstanbul, İzm�r, Kahramanmaraş, Kayser�, K�l�s, Kocael�, Konya, Malatya, Mard�n, Mers�n,
Osman�ye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Yalova �ller�nde yer alan �l m�ll� eğ�t�m müdürlükler�ne
veya bel�rtecekler� adreslere tesl�m ed�lecekt�r.

ç) Süres�/tesl�m tar�h� : İşe başlama tar�h�nden �t�baren 135 (yüzotuşbeş) gün �çer�s�nde �lg�l� adreslere tesl�m ed�lecekt�r.
d) İşe başlama tar�h� : Sözleşme �mzalanmasına müteak�p 5 �ş günü �çer�s�nde başlanacaktır.

3-İhalen�n
a) İhale (son tekl�f verme) tar�h ve saat� : 27.08.2021 - 10:30
b) İhale kom�syonunun toplantı yer� (e-
tekl�fler�n açılacağı adres)

: PIKTES Koord�natörlüğü Merkez Of�s Toplantı Salonu (Söğütözü Mahalles� Yaşam
Caddes� 7/41 Akplaza Kat:13 Yen�mahalle/ANKARA)

4. İhaleye katılab�lme şartları ve �sten�len belgeler �le yeterl�k değerlend�rmes�nde uygulanacak kr�terler:
4.1. İstekl�ler�n �haleye katılab�lmeler� �ç�n aşağıda sayılan belgeler ve yeterl�k kr�terler� �le f�yat dışı unsurlara �l�şk�n b�lg�ler� e-
tekl�fler� kapsamında beyan etmeler� gerekmekted�r. 
4.1.2. Tekl�f vermeye yetk�l� olduğunu gösteren �mza beyannames� veya �mza s�rküler�ne �l�şk�n b�lg�ler�; 
4.1.2.1. Gerçek k�ş� olması hal�nde, noter tasd�kl� �mza beyannames� b�lg�ler�, 
4.1.2.2. Tüzel k�ş� olması hal�nde, �lg�s�ne göre tüzel k�ş�l�ğ�n ortakları, üyeler� veya kurucuları �le tüzel k�ş�l�ğ�n yönet�m�ndek�
görevl�ler� bel�rten son durumu göster�r T�caret S�c�l Gazetes�, bu b�lg�ler�n tamamının b�r T�caret S�c�l Gazetes�nde bulunmaması
hal�nde, bu b�lg�ler�n tümünü göstermek üzere �lg�l� T�caret S�c�l Gazeteler� veya bu hususları gösteren belgeler (anon�m ş�rketler
tarafından her durumda bu b�lg�ler� göster�r pay defter�) �le tüzel k�ş�l�ğ�n noter tasd�kl� �mza s�rküler�, 
4.1.3. Şekl� ve �çer�ğ� İdar� Şartnamede bel�rlenen tekl�f mektubu. 
4.1.4. Şekl� ve �çer�ğ� İdar� Şartnamede bel�rlenen geç�c� tem�nat b�lg�ler�. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya b�r kısmı alt yüklen�c�lere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:
İdare tarafından ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n kr�ter bel�rt�lmem�şt�r.
4.3. Meslek� ve tekn�k yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:
4.3.1. Tedar�k ed�lecek malların numuneler�, katalogları, fotoğraflarına �l�şk�n b�lg�ler �le tekn�k şartnameye cevapları ve
açıklamaları:

1-1 (b�r) adet numune, kutusu �çer�s�nde �haleden önce İdaren�n aşağıda bel�rt�len adres�ne tesl�m ed�lecekt�r. Tesl�m ed�len numune
Mal Alımı İhaleler� Uygulama Yönetmel�ğ�n�n 43.3 maddes� gereğ�nce �darede muhafaza ed�lmes� gerekmekted�r.

(Sur�yel� Çocukların Türk Eğ�t�m S�stem�ne Entegrasyonun Desteklenmes� Projes� (PIKTES) Koord�natörlüğü- Söğütözü Mahalles�
Yaşam Caddes� Ak Plaza no:7/41 Kat:13, 06560 Yen�mahalle/ANKARA)

2- Numunen�n üzer�ne f�rma b�lg�ler�, �haledek� ürüne a�t marka model� bel�rten et�ket yapıştırılmış şek�lde �dareye tesl�m ed�lerek
numune tesl�m tutanağı alınacaktır.

3- Tekl�f ed�len c�haza �l�şk�n numune değerlend�rmes� yapılarak �hale sonuçlandırılacaktır.

4.3.2. İstekl�n�n tekl�f� kapsamında sunması gerekt�ğ� İdar� Şartnamen�n 7nc� maddes� dışındak� maddeler� �le tekn�k
şartnamede bel�rt�len aşağıdak� belgeler:
1- İstekl�ler, tekl�f ett�kler� ürüne menşe�ne �l�şk�n l�ste �le menşe kuralına uygun olup olmadığına �l�şk�n beyanı yeterl�k tablosunda
sunacaklardır. Yüklen�c�, Şartnamen�n 2’nc� maddes�nde yer alan ürünlere �l�şk�n “Yerl� Malı Belges� veya Türk Malı Belges� ya da
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Menşe Şahadetnames�n� sunmadığı takd�rde haked�ş ödemes� gerçekleşt�r�lmeyecekt�r. 2- Tekl�f ed�len ürünler en az 2 yıl garant�l�
olmalıdır. İstekl�ler bu hususu tekl�f dosyasında belgelend�r�lecekt�r. Garant� süres� kes�n kabul tar�h�nden �t�baren başlayacaktır.

5. Ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f sadece f�yat esasına göre bel�rlenecekt�r. 

6. İhale yerl� ve yabancı tüm �stekl�lere açık olup yerl� malı tekl�f eden �stekl�ye �halen�n tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında f�yat
avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanı EKAP üzer�nden bedels�z olarak görüleb�l�r. Ancak, �haleye tekl�f verecek olanların, e-�mza kullanarak EKAP
üzer�nden �hale dokümanını �nd�rmeler� zorunludur. 

8. Tekl�fler, EKAP üzer�nden elektron�k ortamda hazırlandıktan sonra, e-�mza �le �mzalanarak, tekl�fe �l�şk�n e-anahtar �le b�rl�kte �hale
tar�h ve saat�ne kadar EKAP üzer�nden gönder�lecekt�r. 

9. İstekl�ler tekl�fler�n�, her b�r �ş kalem�n�n m�ktarı �le bu �ş kalemler� �ç�n tekl�f ed�len b�r�m f�yatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzer�nden tekl�f b�r�m f�yat şekl�nde ver�lecekt�r. İhale sonucunda, üzer�ne �hale yapılan �stekl� �le b�r�m f�yat sözleşme
�mzalanacaktır.

10. Bu �halede, �ş�n tamamı �ç�n tekl�f ver�lecekt�r. 

11. İstekl�ler tekl�f ett�kler� bedel�n %3’ünden az olmamak üzere kend� bel�rleyecekler� tutarda geç�c� tem�nat vereceklerd�r. 

12. Bu �halede elektron�k eks�ltme yapılmayacaktır. 

13. Ver�len tekl�fler�n geçerl�l�k süres�, �hale tar�h�nden �t�baren 90 (Doksan) takv�m günüdür. 

14.Konsors�yum olarak �haleye tekl�f ver�lemez.

15. D�ğer hususlar:
Aşırı düşük tekl�f değerlend�rme yöntem�: İhale, Kanunun 38 �nc� maddes�nde öngörülen açıklama �stenmeks�z�n ekonom�k açıdan en
avantajlı tekl�f üzer�nde bırakılacaktır.

İhale Dokümanını İnd�r Yazdır
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