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BASIM, TANITIM VE DUYURU HİZMETİ ALINACAKTIR
SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONUNUN
DESTEKLENMESİ PROJESİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONUNUN DESTEKLENMESİ
PROJESİ (PIKTES) “BİR HİKÂYE SETİNİN SESLENDİRİLMESİ VE İKİ HİKÂYE SETİNİN
ETKİLEŞİMLİ MATERYALE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ” h�zmet 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 : 2021/623310
1-İdaren�n
a) Adı : SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE

ENTEGRASYONUNUN DESTEKLENMESİ PROJESİ
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

b) Adres� : Söğütözü mahalles� yaşam caddes� 7/41 Akplaza - YENİMAHALLE /
ANKARA 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 h�zmet alımın
a) Adı : SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE

ENTEGRASYONUNUN DESTEKLENMESİ PROJESİ (PIKTES)
“BİR HİKÂYE SETİNİN SESLENDİRİLMESİ VE İKİ HİKÂYE
SETİNİN ETKİLEŞİMLİ MATERYALE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ”

b) N�tel�ğ�, türü ve m�ktarı : 20’l� h�kâye set�n�n seslend�r�lmes�n�n yapılması �le 10 ve 20’şer adetl�k
2 ayrı h�kâye set�n�n etk�leş�ml� hâle dönüştürülmes� ve setler�n Eğ�t�m
B�l�ş�m Ağına (EBA) YEĞİTEK �ş b�rl�ğ� �le yüklenmes� 
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 : Proje Merkez Of�s�
ç) Süres�/tesl�m tar�h� : İşe başlama tar�h�nden �t�baren 90(Doksan) gündür
d) İşe başlama tar�h� : Sözleşmen�n �mzalandığı tar�hten �t�baren 1 gün �ç�nde �şe

başlanacaktır.

3-İhalen�n
a) İhale (son tekl�f verme) tar�h
ve saat�

: 08.11.2021 - 10:00

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 b�lg�ler; 
4.1.2.1. Tüzel k�ş�lerde; �stekl�ler�n yönet�m�ndek� görevl�ler �le �lg�s�ne göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
(halka arz ed�len h�sseler har�ç)/üyeler�ne/kurucularına �l�şk�n b�lg�ler �darece EKAP’tan alınır. 
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. 
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4.1.6 Tüzel k�ş� tarafından �ş deney�m�n� göstermek üzere sunulan belgen�n, tüzel k�ş�l�ğ�n yarısından fazla
h�sses�ne sah�p ortağına a�t olması hal�nde, Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� veya yem�nl� mal� müşav�r ya
da serbest muhasebec� mal� müşav�r veya noter tarafından �lk �lan tar�h�nden sonra düzenlenen ve
düzenlend�ğ� tar�hten ger�ye doğru son b�r yıldır kes�nt�s�z olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye
�l�şk�n b�lg�ler, 
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. İş deney�m�n� gösteren belgelere �l�şk�n b�lg�ler:
Son beş yıl �ç�nde bedel �çeren b�r sözleşme kapsamında kabul �şlemler� tamamlanan ve tekl�f ed�len bedel�n
% 30 oranından az olmamak üzere, �hale konusu �ş veya benzer �şlere �l�şk�n �ş deney�m�n� gösteren belgeler
veya teknoloj�k ürün deney�m belges�. 
4.4. Bu �halede benzer �ş olarak kabul ed�lecek �şler:
4.4.1.

Kamu veya Özel Sektörde  yapılan, k�tapların d�j�tal ortamlara aktarılmasını �çeren �şler

K�tap-c�ltl� eser tarama, d�j�talleşt�rme, seslend�rme

A3/A4 boyutlu belge tarama,

Kütüphane yönet�m platformu, kütüphane otomasyon s�stem�, d�j�tal doküman arş�v s�stem� yazılımlarını
hazırlama, kurma veya kurumdak� s�stemlerle entegre etme �şler�

benzer �ş olarak kabul ed�lecekt�r.

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

6. İhale yerl� ve yabancı tüm �stekl�lere açıktır. 

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 120 (YüzY�rm�) takv�m günüdür. 

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

15. D�ğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : D�ğer H�zmetler/0,80
Aşırı düşük tekl�f değerlend�rme yöntem�: İhale, Kanunun 38 �nc� maddes�nde öngörülen açıklama
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�stenmeks�z�n ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f üzer�nde bırakılacaktır.

İhale Dokümanını İnd�r Yazdır
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