İHALE İLANI
HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuki Danışmanlık Hizmet Alımı İhalesi, 21.03.2017 tarih ve 30014 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan FATİH Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair
Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası

: 2017/225887

Madde 1. İdarenin
a) Adresi

:Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:8 06560 Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

: (312) 296 95 83 – (312) 213 61 36

c) Elektronik Posta Adresi

: satinalma@eba.gov.tr

Madde 2. İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 1 Adet Hukuki Danışmanlık Hizmet Alım İşi İhalesi

b) Yapılacağı yer

: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü-ANKARA

c) Süresi

: İşe başlama tarihinden itibaren 18 (on sekiz) ay.

Madde 3. İhalenin
a) Yapılacağı yer

: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Emniyet
Mahallesi Milas Sokak No:8 06560 Yenimahalle/ANKARA

b) Tarihi ve saati

: 01/08/2017 Salı günü saat:14:00

Madde 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
a)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,
b)Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimdeki 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,
4.1.3.Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.4. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale dokümanı kapsamında yer alan standart forma uygun
iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari 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,
4.1.7. İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak
tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini 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 veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1.Bu ihalede idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belge istenmemektedir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son 5(beş) yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme
kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 500.000 TL’den (Beş yüz bin Türk Lirası) az olmamak üzere,
ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren, mevzuata uygun olarak düzenlenmiş
iş deneyim belgelerini sunması zorunludur.
4.3.2.Organizasyon yapısı ve personel durumuna İlişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel
Miktar

Pozisyon

Mesleki
Unvanı

Toplam Mesleki
Deneyimi

Benzer İşlere İlişkin Mesleki Deneyimi

1

Anahtar Teknik
Personel (Proje
Koordinatörü)

Avukat

10 yıl

Kamu ihaleleri, özelleştirme ihaleleri, YİD
(Yap- İşlet- Devret) veya benzeri devlet
ihale süreçlerine ilişkin olarak müstakilen
veya bir proje kapsamında, resmi veya
özel kuruluşlarda,
mali mevzuat
uygulamaları konusunda 5 (beş) yıl
hukuki danışmanlık yapmış olmak.

Adayın veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi formları ile anahtar teknik personelin
eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek
odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile özgeçmiş formunun sunulması zorunludur.
Ayrıca Anahtar teknik personelin özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası
üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye
kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi
özgeçmiş formuyla, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde
bulunduğu hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu
onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilecektir. İlgili mevzuatı gereği kaydolabileceği bir meslek odası
bulunmayan anahtar teknik personel özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya
mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya
da mezuniyet belgesi tevsik edilecektir.
b) Teknik Personel:
Miktar
1 kişi

1 kişi

Pozisyon
Unvanı
Teknik Personel (Proje Avukat
veya
Üniversitelerin
Koordinatörü Yedeği)
Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat,
Mühendislik, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültelerinden veya
öğretim itibariyle bunlara denkliği
MEB’ce onanmış yurt içi veya
yurtdışındaki
fakülte
veya
yüksekokullardan birini bitirmiş
personel
Teknik Personel
Avukat

Asgari niteliği
5018 sayılı Kamu Mali
Mevzuatı
ve
İkincil
Mevzuata
ilişkin
konularda en az 8 (sekiz)
yıllık deneyim sahibi
olmak.

Avukatlık ruhsatına haiz
olmak.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler,
4.4.1.Bu ihalede kamu veya özel kuruluşlarda hukuki danışmanlık benzer iş olarak kabul edilecektir.
Madde 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak
belirlenecektir.
Madde 6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
Madde 7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) MEB Merkez Saymanlığa
yatırılmasını müteakiben MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı Satın Alma Koordinatörlüğü) Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:8 Yenimahalle / ANKARA
adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
Madde 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Madde 9.İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine
bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin
tamamı için teklif verilecektir.

Madde 10.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.
Madde 11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
Madde 12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

