EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA
EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952)
1 - İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
b) Adresi: Mevlana Bulvarı. No: 21 06500 Teknikokullar-Yenimahalle / ANKARA
c) Telefon numarası

:(0312) 296 94 46 – 47

d) Belge Geçer: (0312) 213 61 36
2 - İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
2.1.İhale konusu işin;
a) Adı: Eğitimde Fatih Projesi kapsamında EBA Stüdyosu Yapım İşi.
b) Miktarı ve Türü: İhale dokümanında ayrıntısı yer alan 12 ilde 13 adet Stüdyo Kurulumu
İşidir.
c) İşin Yapılacağı Yer: İhale dokümanı kapsamındaki okul listelerinde gösterilen okullar.
Madde 3 - İşe Başlama ve Bitirme Tarihi
3.1 Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde iş yeri teslimine karşılık
gelmek üzere okul listeleri İdare tarafından Yüklenici’ye verilir. Bu hususta iki taraf arasında
bir tutanak düzenlenir. Tutanağın imzalanmasıyla Yüklenici’ye yer teslimi yapılmış olur. Bu
tutanağın her iki tarafça imzalandığı tarih, işe başlama tarihi olarak kabul edilir.
3.2. Yüklenici taahhüdünü işe başlama tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) gün içinde
tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın
fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından,
bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.
Madde 4- 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 Yönetmeliğin 14 üncü
maddesi uyarınca Açık İhale Usulü.
Madde 5 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
5.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri 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, 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, 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, üyeleri 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) İhale dokümanı kapsamında yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
d) İhale dokümanı kapsamında yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya
geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlık
Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,
e) İlanın 5.5 inci maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter
onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale dokümanı kapsamında yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
h) Alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin
listesi,
i) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla
hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci
mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
j) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, serbest muhasebeci, yeminli mali

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilan tarihinden sonra düzenlenen
ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren standart forma uygun belge.
5.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
5.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından bu ilanın 5.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer
alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, bu ortak (i) ve (j)bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
5.3. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde;
5.3.1. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmeyecektir.
5.4. Ekonomik ve malî yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler:
5.4.1. İş bu ihalede Ekonomik ve Mali Yeterliliğe ilişkin belge istenmemektedir.
5.5.Meslekî ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
5.5.1. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyim belgeleri;
5.5.1.1. İsteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren tek
sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerin
tevsik etmeleri için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatına uygun olarak
düzenlenmiş iş deneyim belgelerini sunmaları zorunludur.
5.5.1.2. İstekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;
a) İlan tarihinden geriye doğru son 15 (onbeş) yıl içinde geçici kabulü yapılan,
b) İlan tarihinden geriye doğru son 15 (onbeş) yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk
sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,
c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilan tarihinden geriye
doğru son 15 (onbeş) yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine
ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,
d) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilan tarihinden geriye
doğru son 15 (onbeş) yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine
ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az %80’i
oranında denetlenen veya yönetilen,
e) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en
az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıl içinde geçici
kabulü yapılan;
işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgelerin sunulması zorunludur.

5.5.2.İş Deneyim Belge Tutarlarının;
5.5.2.1. İsteklinin ilan tarihinden geriye doğru son 15 (onbeş) yıl içinde iş deneyimini gösteren
yapım işleri ile ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir
sözleşme kapsamında istekli tarafından ilk teklif ettiği bedelin % 40’ ından az olmamak üzere,
ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin
sunulması gerekir.
5.5.2.2. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer
ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması
zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı
aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği
iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci
cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.
5.5.2.3. Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç
yurt dışında gerçekleştirilen diğer işlerle ilgili olarak, iş deneyimini tevsik için, o ülke
mevzuatına göre, iş sahibinin adı veya unvanı, işin yapıldığı yer ve niteliği, isteklinin, ilgisine
göre fiilen denetleme veya yönetme faaliyetlerinde bulunanların adı veya unvanı, sözleşme
bedeli ve tarihi ile işin bitim tarihini içerecek şekilde düzenlenmiş belgenin sunulması
gereklidir.
5.5.3. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler;
5.5.3.1. 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinin benzer iş
tebliğinin B-III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.5.3.2. İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Diplomaları
Madde 6 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini
İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye

6.1.

teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
İhale dokümanının görülebileceği yer:

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel

Müdürlüğü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Mevlana Bulvarı No: 21 06500 Teknikokullar
- Yenimahalle/ANKARA
a) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: İhale doküman bedelinin MEB Merkez
Saymanlık Müdürlüğüne yatırılmasını müteakip MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından satın alınabilir.
b) İhale dokümanı satış bedeli: 2.000,00- TL (ikibin Türk Lirası)
Madde 7. İhalenin Tarih ve Saati, Yapılacağı Yer, Son Başvuru Tarih ve Saati
a) İhalenin Yapılacağı Adres: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

b) İhale (son teklif verme) Tarihi: 25.01.2016
c) İhale (son teklif verme) Saati: 11:30
d) Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere
verilecektir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler
değerlendirmeye alınmaz.
Madde 8 - Teklif ve Sözleşme Türü
8.1. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu,
ihale üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
Madde 9 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi
9.1.Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
Madde 10 - Geçici Teminat
10.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 1'inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir. İhalede teklif edilen para birimi ile teminat mektubunda belirtilen
para birimi aynı olmalıdır. Teklif edilen bedelin% 1’inden az oranda geçici teminat veren
isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.
Madde 11 - İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı
11.1.Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
Madde 12 - Sınır değer ve Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi
12.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kamu İhale Genel Tebliğinde
belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.
12.2. İhale, açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin
teminat yaklaşık maliyetin % 9 (yüzde dokuzu) olarak hesaplanan tutar üzerinden alınacaktır.
12.3. Bu ihalede sınır değer katsayısı 1 (bir) olarak uygulanacaktır.

