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PROJE KAPSAMINDA KULLANILMAK ÜZERE BİLGİSAYAR VE DONATIM MALZEMESİ
ALIMI

SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONUNUN
DESTEKLENMESİ PROJESİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Proje kapsamında kullanılmak üzere B�lg�sayar ve donatım malzemes� alımı 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 : 2021/636551
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

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 : Proje kapsamında kullanılmak üzere B�lg�sayar ve donatım malzemes�

alımı
b) N�tel�ğ�, türü ve m�ktarı : 15 adet masaüstü (pc), 5 adet d�züstü (pc), 5 adet mon�tör ve 70 adet

ant� v�rüs programı malzemes� 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 : Proje Merkez Of�s� (Beştepe Mahalles� Yaşam Caddes� No:7/41 Ak
Plaza 13. Kat Yen�mahalle ANKARA)

ç) Süres�/tesl�m tar�h� : Masaüstü B�lg�sayar (PC) ,D�züstü B�lg�sayar (PC) ve Mon�törler �şe
başlama tar�h�nden �t�baren 30 (otuz) gün �çer�s�nde tesl�m ed�lecekt�r.
Ant� V�rüs Programı �şe başlama tar�h�nde 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�

: 21.10.2021 - 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. 
4.2. Ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:
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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. Satış sonrası serv�s, bakım ve onarıma �l�şk�n belgeler:

1. Masaüstü ve d�züstü b�lg�sayarlar en az 2(�k�) yıl yer�nde tam garant� olacaktır.

2. Garant� süres�, her b�r ürün �ç�n muayene ve kabulünün yapılmasıyla başlayacaktır.

4.3.2. Tedar�k ed�lecek malların numuneler�, katalogları, fotoğraflarına �l�şk�n b�lg�ler �le tekn�k
şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekl�ler, tekl�fler�nde yer verd�kler� ürünler�n özell�kler�n�, varsa ek özell�kler�n� ayrıntılı olarak yeterl�k
b�lg�ler tablsounda açıklamalı olarak beyan etmel�d�rler. 

4.3.3. 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:
- 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 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
yeterl�k tablosunda sunacaklardır. 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 30 (Otuz) 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.

1-Bu Şartname kapsamında alınacak ürünlerde, projen�n görünürlük kurallarının sağlanab�lmes� amacıyla
et�ket veya logo baskısı yer alacaktır. 2-Et�ket veya logo baskısı, masaüstü b�lg�sayarların kasalarının görünür
yüzey� �le mon�törler�n�n uygun yüzey�ne, logonun okunab�l�r olması koşulu �le uygun boyutta olacaktır. 3-
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Et�ketlerde veya logo baskısında yer alacak �çer�k İdare tarafından yüklen�c�ye ver�lecekt�r. Yüklen�c� ver�len
�çer�ğe uygun logo tasarımını hazırlayacak ve İdare’n�n onayına sunacaktır. İdare tarafından onaylanmayan
h�çb�r materyal basılmayacak ve ürünlere görünürlük kuralını sağlamak amacıyla uygulanmayacaktır. 4-
Et�ketler dayanıklı malzemeden üret�lecekt�r. 5-Et�kets�z veya logo baskısız ürünler muayene ve kabul
aşamasından geçemeyecekt�r. 6-Et�ket veya logo baskısına �l�şk�n olarak tasarım, hazırlık, uygulama vb.
g�derler yüklen�c� tarafından karşılanacaktır.
İhale Dokümanını İnd�r Yazdır
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