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OKULLARIN MOBİL (GSM) ŞEBEKESİ İLE GENİŞ BANT İNTERNETE ERİŞİM 

HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE İLANI 

 

 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü. 

Okulların Mobil (Gsm) Şebekesi ile Geniş Bant İnternete Erişim Hizmeti Alımı, Fatih Projesi 

Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları İle Yapım İşlerine Dair Yönetmelik 

kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

 

İhale kayıt numarası:  2019/378625 

  

1-İdarenin  

a) Adresi :Emniyet Mahallesi Milas Sok. No:8 Yenimahalle/  

ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : (0.312) 296 9583   

c) Elektronik posta adresi  :satinalma@eba.gov.tr 

  

2-İhale konusu hizmetin:  

a) Niteliği, türü ve tahmini miktarı  :3.374 (Üçbinüçyüzyetmişdört) kısım için 

mobil(GSM) şebekesi ile geniş bant internete erişim 

hizmet alımı, her okul bir kısım olarak 

tanımlanmıştır. 

b) Teslim [yeri/yerleri] 

     c) Süresi 

: Türkiye geneli. 

:36 ay 

 

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer :T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve 

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Emniyet 

Mahallesi Milas Sokak No:8 /Yenimahalle-

ANKARA 

b) Tarihi ve saati :04.09.2019 Çarşamba günü Saat 11:00 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.  

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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,  

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
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4.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince 

alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 

4.1.3.1. İsteklilerin kendisinin veya %50’sinden fazla hissesine sahip olduğu şirketin veyahut 

isteklinin % 50’sinden fazla hissesine sahip olan şirketin 4,5 G lisansına sahip olduğuna dair 

belge, 

 

4.1.3.2.İstekli tarafından 4,5 G lisansını göstermek üzere sunulan belgenin, isteklinin 

%50’sinden fazla hissesine sahip olduğu şirketin veyahut isteklinin % 50’sinden fazla hissesine 

sahip olan şirketin yarısından fazla hissesine sahip olduğu şirkete 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 

düzenlenen standart forma uygun ortaklık durum belgesi, 

 

5. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate 

alınarak belirlenecektir. 

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  İhale dokümanının görülebileceği ve satın 

alınabileceği adres: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Emniyet Mahallesi 

Milas Sok. No:8 Yenimahalle/  ANKARA  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 

Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:8 /Yenimahalle-ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif ettikleri birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale üzerine bırakılan 

istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

 

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %1’inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 

geçici teminat vereceklerdir. 

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.  

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

 

 

 


