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T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Türk Vatandaşları 

İçin İstihdam Desteği Projesi (İSDEP) 

(Hibe No: TF0A5478) 

 
Lot No İhale Paketi (Lot) Adı ve Kısa Açıklaması 

LOT 1 

1.Grup Sunucu (Controller) 

2.Grup Sunucu (Compute-OSD) 

Rack Kabinet ve Ekipmanları 

LOT 2 
Anahtar (Switch)  

Ağ Altyapısı Kurulumu (Kablolama, Montaj, İşçilik) 

 

Alımı için 

 

Teklife Çağrı Dokümanı  

 

İhale No: 

FRIT1-MOLSS-WB-M-06-02 

 

 

1 SIRA NOLU ZEYİLNAME  

28.09.2022 
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FRIT1-MOLSS-WB-M-06-02 İhale Kayıt Nosu ile Dünya Bankası Temmuz 2016 tarihli, Kasım 2017 

ve Ağustos 2018’de güncellenen “IPF Borçluları için Satınalma Düzenlemeleri” ihale usul ve esasları 

doğrultusunda ihalesi yapılacak olan mal alımı Standart İhale Dokümanında zeyilname yapılmıştır.  

1 Sıra Nolu Zeyilname, Standart İhale Dokümanının aşağıdaki bölümlerini kapsamaktadır.  

Standart İhale Dokümanı  

KISIM 1-İhale Prosedürleri 

Bölüm 1-Teklif Sahiplerine Talimatlar (TST) 

C TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI 

Eski Hali Yeni Hali 

11. Teklifi Oluşturan Belgeler 11. Teklifi Oluşturan Belgeler 

11.1  Teklif, aşağıdaki belgelerden meydana 

gelecektir: 

(a) TST 12 hükümlerine uygun olarak 

hazırlanan Teklif Mektubu; 

(b) TST 12 ve 14 hükümlerine uygun 

olarak, Teklif Bilgi Formunda 

öngörüldüğü şekilde doldurulan 

Fiyat  Tabloları ; 
(c) TST 19.1 hükümlerine uygun olarak 

Geçici Teminat veya Geçici 

Teminat Taahhütnamesi; 

(d) TST 13 uyarınca izin veriliyor ise, 

Alternatif Teklif; 

(e) Yetki Belgesi: Teklifi imzalayan 

kişinin, TST 20.3 uyarınca 

İsteklinin temsile  yetkili olduğunu 

belirten yazılı onay; 

(f) İsteklinin Uygunluğu: TST 17 

hükümleri uyarınca, ihaleyi 

kazanması halinde İsteklinin 

sözleşmeyi, ifa etmek için uygun 

olduğuna  dair kanıtlayıcı belgeler;  

(g) Yeterlilik: TST 17 hükümleri 

uyarınca, İsteklinin Teklif vermek 

için uygun olduğuna dair kanıtlayıcı 

belgeler; 

(h) Malların ve ilgili servislerin  

Uygunluğu: TST 16 hükümleri 

uyarınca  İstekli tarafından temin 

edilecek malların ve servislerin 

uygunluğunu  tevsik eden  belgeler; 

(i) Uyumluluk: TST 16 ve 30 

gereğince İstekli tarafından temin 

edilecek malların ve servislerin 

11.1  Teklif, aşağıdaki belgelerden meydana 

gelecektir: 

(a) TST 12 hükümlerine uygun olarak 

hazırlanan Teklif Mektubu; 

(b) TST 12 ve 14 hükümlerine uygun 

olarak, Teklif Bilgi Formunda 

öngörüldüğü şekilde doldurulan 

Fiyat  Tabloları ; 
(c) TST 19.1 hükümlerine uygun olarak 

Geçici Teminat veya Geçici Teminat 

Taahhütnamesi; 

(d) TST 13 uyarınca izin veriliyor ise, 

Alternatif Teklif; 

(e) Yetki Belgesi: Teklifi imzalayan 

kişinin, TST 20.3 uyarınca İsteklinin 

temsile  yetkili olduğunu belirten 

yazılı onay; 

(f) İsteklinin Uygunluğu: TST 17 

hükümleri uyarınca, ihaleyi 

kazanması halinde İsteklinin 

sözleşmeyi, ifa etmek için uygun 

olduğuna  dair kanıtlayıcı belgeler;  

(g) Yeterlilik: TST 17 hükümleri 

uyarınca, İsteklinin Teklif vermek 

için uygun olduğuna dair kanıtlayıcı 

belgeler; 

(h) Malların ve ilgili servislerin  

Uygunluğu: TST 16 hükümleri 

uyarınca  İstekli tarafından temin 

edilecek malların ve servislerin 

uygunluğunu  tevsik eden  belgeler; 

(i) Uyumluluk: TST 16 ve 30 gereğince 

İstekli tarafından temin edilecek 

malların ve servislerin ihale 
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ihale dökümanlarında istenilen 

hususlara  uygunluğunu  tevsik eden  

belgeler ;ve  

(j) Teklif Bilgi Formunda (TBF) 

madde 11.2 kapsamında istenen 

diğer belgeler 

11.2. TST 11.1 kapsamındaki gereksinimlere ek 

olarak,  Ortak Girişim olarak  sunulan 

Tekliflerde, tüm Ortak Girişim üyeleri 

tarafından imzalanan bir  Ortak Girişim 

Anlaşmasının bir nüshası bulunacaktır.  

Buna Alternatif olarak, ihaleyi kazanma 

durumunda bir Ortak Girişim Anlaşması 

imzalamaya yönelik bir niyet mektubu da 

tüm OG üyeleri tarafından imzalanarak, 

önerilen Anlaşmanın bir nüshası ile birlikte 

Teklifle birlikte sunulacaktır. 

11.3 İstekli, Teklif Mektubunda, işbu Teklif ile 

ilgili olarak temsilcilere veya başka 

taraflara ödenen veya ödenecek olan 

komisyonlar hakkında bilgi sunacaktır. 

dökümanlarında istenilen hususlara  

uygunluğunu  tevsik eden  belgeler;  

(j) Yer Gördü Belgesi: İstekli 

tarafından, Lot1 ve Lot için, 

malların teslim edileceği iş 

sahasının, İdare teknik ekibiyle 

incelendiğini tevsik eden İdare’ce 

onaylı belge; ve  

(k) Teklif Bilgi Formunda (TBF) 

madde 11.1 (i) kapsamında istenen 

diğer belgeler. 

11.2. TST 11.1 kapsamındaki gereksinimlere ek 

olarak, Ortak Girişim olarak sunulan 

Tekliflerde, tüm Ortak Girişim üyeleri 

tarafından imzalanan bir Ortak Girişim 

Anlaşmasının bir nüshası bulunacaktır.  

Buna Alternatif olarak, ihaleyi kazanma 

durumunda bir Ortak Girişim Anlaşması 

imzalamaya yönelik bir niyet mektubu da 

tüm OG üyeleri tarafından imzalanarak, 

önerilen Anlaşmanın bir nüshası ile birlikte 

Teklifle birlikte sunulacaktır. 

11.3 İstekli, Teklif Mektubunda, işbu Teklif ile 

ilgili olarak temsilcilere veya başka 

taraflara ödenen veya ödenecek olan 

komisyonlar hakkında bilgi sunacaktır. 
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Standart İhale Dokümanı  

KISIM 1-İhale Prosedürleri 

Bölüm 2-Teklif Bilgi Formu (TBF) 

Eski Hali Yeni Hali 

TST 

Referans 

Maddesi 

 

TST 

Referans 

Maddesi 

 

TST 11.1 

(i) 

Teklif ile birlikte aşağıdaki ilave 

belgeler sunulacaktır:  

i. Teklif yılı içinde alınmış Ticaret 

ve/veya Sanayi Odası faaliyet 

belgesi, 

ii. Teklif Formunu imzalayanın 

Yetki Belgesi ile İmza ve Paraf 

Sirküleri, 

iii. Teklif sahibinin, son üç (3) 

yıldır müşterisi olan belli başlı 

kamu/özel kurum ve kişilerin isim 

ve adresleri, 

iv. Teklif edilen yazılım, donanım 

ve materyallerin teknik şartnamede 

istenilen özelliklerle 

karşılaştırılmalı tablosu 

v. Bölüm 3, 3. Yeterlilik (TST37) 

kısmında açıklanan mali ve teknik 

koşulları ispatlayan belgeler 

vi. Teklif edilen her ürüne ait 

İmalatçı Yetki Belgesi 

vii. Yapılandırılmış borçlar hariç 

olmak üzere, “ihalelere katılmak 

üzere alınmış” ve teklifin verildiği 

tarihin bulunduğu ay içinde 

alınmış, SGK Prim Borcu 

olmadığına dair ilgili kurumlardan 

alınan SGK borç durumunu 

bildiren resmi yazı. (İhale üzerinde 

kalan yükleniciden, ihale tarihi 

itibariyle SGK prim borcu 

olmadığına dair resmi yazı ayrıca 

tekrar istenecektir.) 

viii. Yapılandırılmış borçlar hariç 

olmak üzere, “ihalelere katılmak 

üzere alınmış” ve teklifin verildiği 

TST 11.1 

(i) 

Teklif ile birlikte aşağıdaki ilave 

belgeler sunulacaktır:  

i. Teklif yılı içinde alınmış Ticaret 

ve/veya Sanayi Odası faaliyet 

belgesi, 

ii. Teklif Formunu imzalayanın Yetki 

Belgesi ile İmza ve Paraf Sirküleri, 

iii. Teklif sahibinin, son üç (3) yıldır 

müşterisi olan belli başlı kamu/özel 

kurum ve kişilerin isim ve adresleri, 

iv. Teklif edilen yazılım, donanım ve 

materyallerin teknik şartnamede 

istenilen özelliklerle karşılaştırılmalı 

tablosu 

v. Bölüm 3, 3. Yeterlilik (TST37) 

kısmında açıklanan mali ve teknik 

koşulları ispatlayan belgeler 

vi. Teklif edilen her ürüne ait 

İmalatçı Yetki Belgesi 

vii. Yapılandırılmış borçlar hariç 

olmak üzere, “ihalelere katılmak 

üzere alınmış” ve teklifin verildiği 

tarihin bulunduğu ay içinde alınmış, 

SGK Prim Borcu olmadığına dair 

ilgili kurumlardan alınan SGK borç 

durumunu bildiren resmi yazı. (İhale 

üzerinde kalan yükleniciden, ihale 

tarihi itibariyle SGK prim borcu 

olmadığına dair resmi yazı ayrıca 

tekrar istenecektir.) 

viii. Yapılandırılmış borçlar hariç 

olmak üzere, “ihalelere katılmak 

üzere alınmış” ve teklifin verildiği 

tarihin bulunduğu ay içinde alınmış, 

Vergi Borcu olmadığına dair ilgili 

kurumlardan alınan vergi borç 
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tarihin bulunduğu ay içinde 

alınmış, Vergi Borcu olmadığına 

dair ilgili kurumlardan alınan vergi 

borç durumunu bildiren resmi yazı. 

(İhale üzerinde kalan yükleniciden, 

ihale tarihi itibariyle vergi borcu 

olmadığına dair resmi yazı ayrıca 

tekrar istenecektir.) 

durumunu bildiren resmi yazı. (İhale 

üzerinde kalan yükleniciden, ihale 

tarihi itibariyle vergi borcu 

olmadığına dair resmi yazı ayrıca 

tekrar istenecektir.) 

ıx. Yer Gördü Belgesi: İstekli 

tarafından, Lot1 ve Lot için, 

malların teslim edileceği iş 

sahasının, İdare teknik ekibiyle 

incelendiğini tevsik eden İdare’ce 

onaylı belge. 

 


