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Eğitimde Fatih Projesi Kapsamında 700.000 (Yediyüzbin) Adet Tablet Bilgisayar Seti 

(Tablet Bilgisayar, Şarj Adaptörü, Dahili Kalem, Koruyucu Kılıf) Alımı İhalesi ile ilgili 

olarak 18/02/2015 tarihi itibari ile yapılan düzeltmeler aşağıda yer almaktadır.  

 

İdari Şartnamenin;  

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

7.1. 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) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif 

ettiği mala/mallara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen 



usul ve esaslara uygun olarak üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı 

oda/borsa tarafından düzenlenen yerli malı belgesini/belgelerini ihaleye girerken 

sunması zorunludur. 

 

7.5.4. Ürün kalitesi ile CE belgesi bulunmalı veya ürün üzerinde CE işareti bulunmalıdır. 

7.6.1. İstekli “Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi” ile “Servis Ağı Belgesi’ni alacağına 

dair taahhütnameyi fiyatı içeren teklifle birlikte verecek, sözleşme imzalanmasını izleyen 1 

(bir) ay içinde ise, bu belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini idareye verecektir. İş 

ortaklığında ortaklardan biri, birkaçı veya tümü ortaklık oranlarına bakılmaksızın söz konusu 

belgeleri sağlayabilir. 

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı ve yerli malı teklif edenler 

lehine fiyat avantajı uygulanması 

8.1.  İhale yeterlik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.  

8.2. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (BEŞ) oranında fiyat 

avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 

mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 

istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli 

malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği 

mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.  

Sözleşme Tasarısının; 

10.3.1. Teslimat programı aşağıda gösterildiği şekilde kısımlar itibariyle 

gerçekleşecektir; 

Dönem Miktar 

20 Mayıs 2015 150.000 Adet 

20 Ekim 2015 550.000 Adet 

Toplam 700.000 Adet 

 

 


