
EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA 
EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN 

ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ 
EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI 

 İHALE İLANI (İKN:2015/182572)  
 

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 

1.1.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) Fax: (0312) 213 61 36 

e) Elektronik posta adresi: yegitekmaliisler@meb.gov.tr 

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler 

2.1. İhale konusu hizmetin; 

a) Adı: Eğitimde FATİH Projesi kapsamında Engelsiz EBA Eğitim İçeriği Özel Eğitime 

Gereksinim Duyan Çocuklar İçin (Otizm, Zihinsel Engel vb.) Eğitim Yazılımı Alımı  

b) Miktarı, türü ve süresi: Teknik şartnamede ayrıntısı yer alan kazanım bazlı  

 

Sıra 

No 

Mal / Hizmet Adı 

Mal/ 

Hizmet 

Miktarı 

Ölçü Birimi 

 

İşin Süresi 

(Gün) / (Yıl) 

1 Okuma – yazma yazılımı 27 Adet 180 Gün 

2 Hayat bilgisi yazılımı 83 Adet 180 Gün 

3 Matematik yazılımı 120 Adet 180 Gün 

4 Dil ve konuşma gelişimi yazılımı 60 Adet 180 Gün 

5 

1, 2, 3 ve 4 nolu iş kalemlerinde yer 

alan yazılımların sözleşme süresi 

boyunca güncellenmesi hizmeti 

290 Adet 

 

4 Yıl 

yazılımı alımı işi.  

d) İşin Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi işyerlerinde veya kendi belirleyeceği alanlarda 

hazırlanıp İdareye teslim edilecektir.   

mailto:yegitekmaliisler@meb.gov.tr


 

e) 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’ 

f) Tekliflerin sunulacağı adres: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 

Mevlana Bulvarı No:21 Teknikokullar/Yenimahalle-ANKARA 

g) İhalenin yapılacağı adres: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 

Mevlana Bulvarı No:21 Teknikokullar/Yenimahalle-ANKARA 

ğ) İhale (son teklif verme) tarihi: 22.01.2016 

h) İhale (son teklif verme) saati: 14.30 

 

Madde 3 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik 

kriterleri. 

3.1. 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, 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) Standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) 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) 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, standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

3.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

3.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 3.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

3.3. Ekonomik ve Mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

3.3.1. İş bu ihalede Ekonomik ve Mali Yeterliliğe ilişkin belge istenmemektedir. 

3.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  

3.4.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir 

sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;  

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son 5 yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya  

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en 

az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son üç yıl içinde kabul 

işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.  

3.4.1.1. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 20'sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş 

veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması 

gerekir. 

3.4.2. İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 

her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların 

iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. 

Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 

kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş 

deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 

birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.  

3.4.3. 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, 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 belgenin sunulması zorunludur.  



3.4.4. İş deneyimine ilişkin bu şartnamede hüküm bulunmayan haller için Hizmet İşleri 

Uygulama Yönetmeliğinin ilgili düzenlemeleri uygulanacaktır.  

3.5.  Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 

3.5.1. Zihinsel engelli öğrencilere dönük eğitim çözümleri konusunda bilişim yazılımı 

hazırlanması işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini 

4.1. 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: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel 

Müdürlüğü (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Koordinatörlüğü)  

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel 

Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Koordinatörlüğü 

c) İhale dokümanı satış bedeli: 500,00-TL(beşyüztürklirası) 

Madde 5 - Teklif ve sözleşme türü 

5.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale 

üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede kısmi teklif verilemez.  

Madde 6 - Geçici teminat 

6.1. 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.  

6.2. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına 

bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 

6.3. Geçici teminat mektupları teklif edilen tutarın %1’inden aşağı olmamak kaydıyla farklı 

bankalardan temin edilebilir. 

6.4. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu 

tarih 22.04.2016 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. 

6.5. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma 

şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır. 



Madde 7 - Tekliflerin geçerlilik süresi  

7.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.  

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı: 

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli 

oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından 

anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan 

belgeler üzerinden değerlendirilir.  

Madde 9- Konsorsiyum 

9.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.  

10- Diğer Hususlar 

10.1.Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerden 4734 sayılı Kanunun 

38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenecektir. 

 
 


