EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP
OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI
1.

İdarenin;
a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK)
Genel Müdürlüğü.
b) Adresi: Mevlana Bulvarı No: 21, 06500 Teknikokullar / ANKARA
c) Telefon numarası: (0.312) 296 94 00
d) Belgegeçer: 0312 213 61 36

2.

İhale konusu malın;
a) Adı: Fatih Projesi Kapsamında 1.600 (Binaltıyüz) Adet Kitap Okuma/Dinleme ve
Ses Kayıt Cihazı alımı.
b) Miktarı ve türü: Teknik Şartname ’de yer alan teknik özellikleri sağlayan Fatih
Projesi Kapsamında 1.600 (Binaltıyüz) Adet Kitap Okuma/Dinleme ve Ses Kayıt
Cihazı

3.

Malın teslim yerleri
YEĞİTEK Genel Müdürlüğü, Mevlana Bulvarı No:21 06500 Teknikokullar / Ankara
teslim edilecektir.

4.

5.

İşe Başlama Tarihi ve Teslim Programı
-

Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi olarak kabul edilecektir.

-

Sözleşme imzalanmasından itibaren 120 (yüzyirmi) gün içerinde sözleşmede
belirtilen adrese (3.madde) teslim edilecektir.

İhale Usulü
07.07.2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan ‘Eğitimde FATİH
Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair
Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesi çerçevesinde Açık İhale Usulü’

6.

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

6.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvuruları
kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından
ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu
yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) 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,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya
imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları 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,
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Milli Eğitim
Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) Bu Şartnamenin 7.5 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
6.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
6.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan
belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
6.4. Ekonomik ve Mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
6.4.1. İş bu ihalede Ekonomik ve Mali Yeterliliğe ilişkin belge istenmemektedir.

6.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
6.5.1. İş deneyimini gösteren belgeler
6.5.1.1. İş bu ihalede “İş Deneyim Belgesi” istenmeyecektir.
6.5.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu belgelendirmesi
gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun
olan belge veya belgeleri sunabilir:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite
Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat
Yeterlik Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili
kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu
gösteren belgeler.
e) Türkiye dışında üretim gerçekleştiren istekliler ise ilgili ülke mevzuatına göre imalatçı
olduklarını kanıtlayan belge veya belgeler.
İstekli, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edebilir. İş
ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili
satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
6.5.3. İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ait CE belgesini teklifleri ile birlikte
vereceklerdir.

7.

İhale Dokümanının Görülmesi ve Satın Alınması

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve
Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü, Mevlana Bulvarı No:21 06500
Teknikokullar / Ankara.
b) İhale dokümanı satış bedeli: İhale dokümanı, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez
Saymanlık Müdürlüğüne, 250.00-TL (ikiyüzelli Türk Lirası) doküman bedelinin
yatırılmasını müteakip Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
(YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Satın Alma
Koordinatörlüğü, Mevlana Bulvarı No:21 06500 Teknikokullar / Ankara adresinden
satın alınabilir.
8.

İhalenin Yapılacağı Adres

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü
Mevlana Bulvarı No:21 06500 Teknikokullar / Ankara
9.

İhale ( Son Teklif Verme) Tarihi

İhale (Son Teklif verme) Tarihi: 03.03.2015
10. İhale (Son Teklif Verme) Saati
İhale (Son Teklif Verme) Saati: 11.00
11. Tekliflerin Sunulacağı Adres
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü
Mevlana Bulvarı No:21 06500 Teknikokullar/Ankara
Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen (YEĞİTEK,
Mevlana Bulvarı No:21 06500 Teknikokullar/Ankara) yere verilecektir. İhale (son teklif
verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

12. Teklif ve Sözleşme Türü
İstekliler tekliflerini, iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde
bırakılan istekliyle iş kaleminin miktarı ile iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
13. Geçici Teminat
13.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %1’inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %1’inden az oranda geçici teminat
veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.
13.2. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına
bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
13.3. Geçici teminat mektupları teklif edilen tutarın %1’inden aşağı olmamak kaydıyla farklı
bankalardan temin edilebilir.
13.4. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu
tarih 02/07/2015 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.
13.5. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma
şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.
14. Tekliflerin Geçerlilik Süresi
Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
15. İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı
İhale yeterlik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
16. Konsorsiyum
Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

