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1. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Kamu Binalarında Enerji 

Verimliliği (KABEV) Projesi” ’nin finansmanında kullanılmak üzere (Temiz Teknoloji 

Fonu) finansman temin etmiştir. Söz konusu finansman tutarının bir bölümü Proje 

Uygulama Birimi için Ofis Ekipmanları Alımı (EEPB/WB/MOEU/RFQ-GOODS-04) 

kapsamındaki ödemeler için kullanılacaktır.  

 

2. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, aşağıdaki 

listede ekipmanların temini için isteklileri, Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri 

doğrultusunda, kapalı zarf ile tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

 

Kalem 

No 

Cinsi Miktarı 

(Adet) 

1 Tümleşik Bilgisayar (All-in-One) 5 

2 Dizüstü Bilgisayar (Notebook) 5 

 

3. İhale, Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’te revize edilen “Dünya 

Bankası IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında 

Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” 

(Satınalma Düzenlemeleri) ile 15 Ekim 2006’da yayınlanan, Ocak 2011’de ve 1 Temmuz 

2016’da revize edilen Dünya Bankası’nın “IBRD İkrazları, IDA Kredileri ve Hibeleri ile 

Finanse Edilen Projelerde Yolsuzluk ve Sahteciliği Önleme ve Mücadele 

Kılavuzu”’(Kılavuz) hükümlerinde belirtilen şekilde gerçekleştirilecek olup, Satın Alma 

Düzenlemelerinde tanımlanan tüm Teklif Sahiplerine açıktır.  

 

4. Teklifler aşağıda belirtilen talimatlara ve Sözleşmenin ayrılmaz parçaları olan Temin Kayıt 

ve Şartlarına ve Teknik Şartnamelere uygun olarak verilecektir:  

 

 

a. FİYATLAR:  Teklif fiyatları malların nakliyesi, son noktada montajı, kurulumu 

ve diğer benzeri hizmetlere ilişkin bütün masrafları içerecektir. Malların 
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halde teslim edilmesiyle ilgili her tür masraf [son adrese teslimat bedeli ve 

sigorta ile vergi, resim ve harçlar dâhil (KDV hariç)] fiyata dahil edilmiş 

olmalıdır.  

 

i. Teklif Sahipleri para birimi olarak Türk Lirası kullanacaklardır. 

ii. Teklif edilen fiyatlar sözleşme süresince sabit olacak ve herhangi bir 

şekilde ayarlamaya tabi tutulmayacaktır.  

iii. Teklif edilen fiyatlara Katma Değer Vergisi (KDV) dâhil 

edilmeyecektir.  

 

b. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:  Teknik şartnamelere uygun 

olduğuna karar verilen teklifler, kalemlerin tümü bazında (KDV hariç) fiyat 

tekliflerinin karşılaştırılması yoluyla değerlendirilecektir. Tekliflerin 

değerlendirilmesinde, Alıcı her bir teklif için herhangi bir aritmetik hataya karşı 

aşağıda belirtilen şekilde bir düzeltme yaparak değerlendirmeyi 

gerçekleştirilecektir: 

1. Rakamla ifade edilen miktar ile yazılı miktar arasında fark 

olduğunda yazılı olarak verilen miktarlar geçerli olacaktır; 

2. Birim fiyat ile birim fiyatın adetle çarpımından doğan kalem 

toplamı arasında fark olduğunda teklif edilen birim fiyatı geçerli 

olacaktır; 

3. Teklif Sahibi düzeltmeyi kabul etmezse, teklifi reddedilecek ve 

Teklif Sahibi 1 (bir) yıl süreyle bir başka ihaleye 

çağrılmayacaktır. 

 

Fiyat döküm çizelgesinde yer aldığı halde fiyatlanmamış kalemin/kalemlerin 

fiyatının/fiyatlarının teklifte yer alan ve fiyatlanmış diğer kalemlerin fiyatına 

dahil edilmiş olduğu kabul edilecektir.  

 

Alıcı, bütün kalemler için teknik bakımdan uygun teklif olmadığında, tekliflerin 

idari bakımlardan uygun olması koşuluyla, teklifleri kalem bazında 

değerlendirme ve ihaleleri buna uygun olarak verme hakkını saklı tutmaktadır.   

 

Alıcı herhangi bir teklifi kabul veya reddetme ve ihaleyi iptal etme hakkını saklı 

tutmaktadır. Alıcı bu durumdan etkilenen Teklif sahibine/sahiplerine karşı 

herhangi bir mali yükümlülük taşımayacaktır. 

 

Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İdare, kendi takdirine bağlı olarak Teklif 

Sahibinden teklifini açıklamasını isteyebilir. Açıklama talebi ve cevap yazılı 

olacaktır. Açıklama talebiyle fiyatlarda veya teklifin özünde herhangi bir 

değişiklik yapılması istenemez, teklif edilemez veya böyle bir değişikliğe izin 

verilmez. 

 

c. İHALENİN VERİLMESİ: İhale teknik şartnameyi karşılayan ve en düşük 

olarak değerlendirilmiş fiyatı teklif eden firmaya verilecektir. Başarılı olan teklif 

sahibi ekteki Sözleşme Formu ve Temin Kayıt ve Şartları’na uygun olarak 

Sözleşme imzalayacaktır. Teklif Sahibi, bildirimin alınmasından sonra en geç 3 

(üç) gün içerisinde imzaladığı Sözleşmeyi İdareye teslim edecektir.  

 



Başarılı teklif sahibinin bu şartları yerine getirememesi halinde Alıcı ihaleyi 

ikinci en uygun teklif sahibine verebilir. 

 

Başarılı Teklif Sahibinin belirtilen sürede sözleşmeyi imzalamaması halinde 

İdare, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla söz konusu Teklif Sahibini 1 (bir) yıl 

süreyle benzeri ihalelere çağırmaz. 

 

Alıcı ihalenin verilmesi sırasında ihale konusu mal ve hizmetleri birim fiyat veya 

diğer kayıt ve şartlarda herhangi bir değişiklik olmadan yüzde onbeş (% 15) 

oranında arttırma veya eksiltme hakkına sahip olacaktır.  

 

 

d. TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: Teklifler, Teklif Vermeye Davet 

Madde 7’de belirtilen Tekliflerin son verilme tarihinden itibaren altmış (60) gün 

süreyle geçerli olacaktır. 

 

Teklifler, son verilme tarihinden sonra değiştirilemez ve geçerlilik tarihinden 

önce geri çekilemez. Aksi takdirde Teklif Sahibi 1 (bir) yıl süreyle bir başka 

ihaleye çağrılmaz. 

 

5. İlgilenen uygun Teklif Sahipleri elektronik ortamda Türkçe olarak hazırlanan ihale 

dokümanlarını, aşağıdaki adrese yazılı veya e-posta ile başvurarak temin edebilirler. 

 

6. Tekliflerin en geç veya 25 Mart 2021 günü saat 15:00’e kadar aşağıda verilen adrese teslim 

edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen 

Teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır ve açılmadan iade edilecektir. Teklifler Yapı 

İşleri Genel Müdürlüğü’nün aşağıda verilen adresinde Teklif Sahibi temsilcilerinin ve 

katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda 25 Mart 2021 tarihinde saat 15:10’da 

açılacaktır. 

 

7. Geçici Teminat istenmemektedir. 

 
8. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa tabi değildir. 
 

9. Yukarıda atıfta bulunulan adres(ler) aşağıda verilmiştir: 

 

 

Esra TURAN TOMBAK 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) 

Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanlığı 

Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu  

(Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278  

Çankaya / Ankara 

Telefon: + 90 312 480 07 50 

Faks: +90 312 480 90 40 

E-Posta: kabevkayit@csb.gov.tr 

 


