TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM)

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi
(PROJE No: P 162762 - CTF 0B0853)
"Proje Uygulama Birimine Bilgisayar ve Yazıcı"
Alımı için
Teklif Vermeye Davet
(Ref: EEPB/WB/MoEU/ RFQ-GOODS-01)

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM)

Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanlığı
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu
(Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278
Çankaya / Ankara

30 Haziran 2020

TEKLİF VERMEYE DAVET(TVD)
İHALE NO
TVD TARİHİ
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
SAYFA SAYISI

: EEPB/WB/MoEU/ RFQ-GOODS-01
: 30 Haziran 2020
: 16 Temmuz 2020
: 15:00
: 21 sayfa (Kapak Sayfası Dahil)

Sayın Yetkililer:
1. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (İdare), Türkiye Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV)
Projesi kapsamındaki harcamaları finanse etmek üzere Temiz Teknoloji Fonu (CTF) tarafından
finanse edilen bütçenin Satın Alma Planında belirlenen bir bölümü bu Teklif Vermeye Davetin
düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır.
1. Bu kapsamda, İdare aşağıdaki kalemin/kalemlerin temini için Firmanızı teklif vermeye davet
etmektedir:
Kalem Cinsi
No
1
2
3
4

Tümleşik Bilgisayar (All-in-One)
Dizüstü Bilgisayar
Çok Fonksiyonlu Yazıcı
40” Ekran

Miktarı
(Adet)
4
4
3
2

Teknik şartnameler Ek-5’te yer almaktadır.
2. Teklifler kalemlerin tamamı için verilecektir. Kısmi teklifler reddedilecektir. İhale kalemlerin
tümü bazında değerlendirilecek ve teklifi en düşük olarak değerlendirilen firmayla sözleşme
yapılacaktır.
3. Teklif Belgelerinde herhangi bir hususun açıklanmasını isteyen muhtemel teklif sahibi bu
isteğini İdareye faksla veya eposta mesajı ile bildirebilir. İdare Son Teklif Verme tarihinden 3
(Üç) takvim gün öncesine kadar alacağı her türlü yazılı açıklama talebine yazılı olarak cevap
verecektir. İdarenin yazılı cevabı teklif vermeye davet edilen bütün firmalara gönderilecektir.
Son Teklif Verme tarihinden önce, İdare gerek kendi inisiyatifiyle gerekse muhtemel bir teklif
sahibinin açıklama talebine istinaden teklif belgelerini zeyilname yayımlamak suretiyle
değiştirebilir. Değişiklik muhtemel teklif sahiplerine yazılı olarak, elektronik posta veya faksla
bildirilir ve bu tür değişiklikler muhtemel teklif sahipleri açısından bağlayıcı olur. İdare, yapılan
değişikliğin teklif hazırlanmasında göz önüne alınmasını teminen Son Teklif Verme tarihini
kendi takdirine bağlı olarak uzatabilir.

4. İstenilen formattaki teklifiniz aşağıdaki e-posta adresine teslim edilecektir:
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM)
Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanlığı
kabevkayit@csb.gov.tr
5. Teklifler teklif edilen kalem/kalemler için uygun teknik doküman ve/veya katalog(lar) ile diğer
basılı materyaller ve ilgili bilgiler verilecektir. Teklif edilen kalem/kalemler için satış sonrası
hizmet veren firmaların isim, adres ve irtibat numaraları da teklifte yer alacaktır.
6. Geçici Teminat istenmemektedir.
7. Teklifler 16/07/2020 günü saat 15.00’ a kadar İdarenin Madde 4’ te belirtilen e-posta
adresine teslim edilecektir. Son teslim tarihinden sonra verilen teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
8. Dünya Bankası ihalelerine katılmaktan men edilmiş kişi ve kuruluşlar, Kamu İhale Kurumu
tarafından yasaklanmış kişi ve kuruluşlar1 doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale kalmış ise ihale iptal edilir. Geçici teminat
alınmışsa geçici teminatı irat kaydedilir; sözleşme yapılmış ise sözleşme bozulur, kesin teminat
alınmışsa kesin teminatı irat kaydedilir.
9. 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 Dumlupınar
Bulvarı 9. km. No: 278 Çankaya/Ankara adresinde işletmeye hazır 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. Fiyat teklifleri maksimum üç serbestçe dönüştürülebilir para birimi
cinsinden, ayrı ayrı veya kombinasyon halinde olarak verilecektir.
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
1

Banka, kamu ihalelerinden yasaklanmanın, söz konusu yasaklamanın dolandırıcılık, yolsuzluk veya
benzeri eylemlerden kaynaklanmış olması ve yasaklama işlemlerinin usulünce yürütüldüğünü ve kararın
kesinleşmiş olduğunu teyit etmek kaydıyla Banka ihaleleri için de geçerli olacağını kabul edebilir.

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 otuz (30) 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.
e. TEKLİFİ OLUŞTURAN BELGELER
i. Teklif Formu (Ek 1)
ii. Fiyat Çizelgesi (Ek 2)
iii. İmalatçı Yetki Belgesi (Ek 3) ) [Teklifi veren firma teklif ettiği ürünün üretici
firması değilse söz konusu ürünün üreticisi/imalatçısı/distribütörü
tarafından düzenlenmiş, teklif veren firmanın bu malı tedarik
etmeye/satmaya yetkili olduğunu gösteren Yetkili Satıcı (Tedarikçi),
ve/veya Bayilik ve/veya Distribütörlük belgesi verecektir].
iv. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks
numarası ile elektronik posta adresi,
v. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek
Odası Belgesi;
vi. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirküleri;
vii. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye
katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza
beyannamesi,
viii. Vergi ve SGK Prim Borcu olmadığına dair taahhütname
ix. Teklif edilen ürünle ilgili teknik doküman ve kataloglar ile teknik
şartnameye verilen cevaplar
10. İşbu ihale kapsamında 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)
hükümleri uygulanacaktır.
Düzenlemelere:
http://pubdocs.worldbank.org/en/178331533065871195/Procurement-Regulations.pdf
adresinden

Kılavuza ise: https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/40394039anticorruption%20guidelines%20(as%20revised%20as%20of%20july%201,%202016).pdf
adresinden ulaşılabilir.
11. İhale ile ilgili bilgi edinmek üzere yazılı olarak mesai saatleri (09:00-18:00) içinde aşağıdaki
adrese başvurulabilir.
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM)
Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanlığı
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu
(Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278
Çankaya / Ankara
12. Teklif Vermeye Daveti aldığınızı ve ihaleye teklif verip vermeyeceğinizi faksla teyit ediniz.

1. Temin Kayıt ve Şartları
2. İhale No: EEPB/WB/MoEU/ RFQ-GOODS-01
1. Teklif Fiyatları:
Teklif fiyatları teçhizat ve donanım kalemlerinin İdarenin belirtilen adresine, şartnamesine
uygun olarak teslimi ve montajı ile ilgili her türlü masrafı içerecektir.
2.

Sabit Fiyat:
Teklif fiyatı sabit olacak ve sözleşmenin yürütülmesi süresince herhangi bir ayarlamaya
tabi tutulmayacaktır.
3. Yedek Parça ve Kullanım Kılavuzları:
Satıcı davet konusu Malların garanti süresini takiben T.C. Sanayi Bakanlığı “Sanayi
Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte” belirlenmiş süreyle yedek
parçalarının bulunabilirliğini sağlayacaktır. Firma uygun olan her bir kalem için Türkçe
ve/veya İngilizce işletme ve bakım onarım el kitapları verecektir.

4.

Menşei Ülke (Üretici Ülke) :
Teklif edilen malların menşei, Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos
2018’te revize edilen “DÜNYA BANKASI IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı
Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri)’ne göre, Satınalma
Düzenlemelerinin 3.23 maddesi uyarınca yasaklanmamış olması kaydıyla herhangi bir ülke
olabilir. Malların menşei fiyat çizelgesinde beyan edilmelidir.

5.

Teslimat Programı:
Mallar, sözleşmenin imzalanmasını takiben en geç 10 (on) gün içinde Dumlupınar Bulvarı
9. km. No: 278 Çankaya/Ankara adresine teslim edilecektir.
6. Muayene ve Kabul:
Mallar şartnamesinde yer alan şartlara ve teklifte yer alan özelliklerine uygunlukları
açısından incelenecek ve test edilecektir. Malların kabulü, Satıcının ve Alıcının temsilcileri
önünde yapılacaktır. Kabul testleri sonucunda, malların arızalı, kusurlu veya şartnameye
uygun olmadığı tespit edilirse Satıcı masraflarını kendisi karşılamak kaydıyla, buna ilişkin
Alıcının göndereceği bildirimi aldıktan sonra en geç 8 (sekiz) gün içinde malı yenisiyle
değiştirecek, arızayı giderecek veya malları şartnameye uygun hale getirecektir.

Satıcı yukarıda belirtilen şartlara uymadığı takdirde “Temin Kayıt ve Şartları” Madde 10
“İşin Yerine Getirilememesi (Satıcının Gecikmesi)” hükümleri uygulanacaktır.
Kabul testleri (kontrolleri) Malların muayene ve kabule hazır olduğunun Satıcı tarafından
Alıcıya bildirilmesini takiben 3 (üç) gün içinde tamamlanacaktır. Kabul testlerinin başarıyla
tamamlanmasından sonra, Alıcı ve Satıcı tarafından bir kabul tutanağı hazırlanacaktır.
Tutanakta malların teslim edildiği ve kesin kabullerinin yapıldığı tarih belirtilecektir.
Garanti süresi Malların kabul işlemlerinden sonra başlayacaktır.
7. Garanti:
Mallar Alıcı tarafından kabul edildikten sonra işçilik ve imalat hatalarına karşı, Satıcı
tarafından daha uzun bir teminat süresi teklif edilmemişse, en az 24 (yirmidört) ay süreyle
imalatçı garantisi altında olacaktır. Alıcı garanti kapsamında meydana gelen taleplerini
derhal Satıcıya bildirecektir. Satıcı arıza bildirimini aldıktan sonra en kısa zamanda harekete
geçerek, konu ile ilgilenecek ve bildirimi aldıktan sonra en geç 72 (yetmişiki) saat içerisinde
müdahale edilip parça değişimi gerekiyorsa 96 saat içerisinde değiştirmekle mükelleftir.
Garanti süresi içinde Satıcı masrafları kendisine ait olmak üzere, verilen sürelerde arızaya
müdahale etmez veya arızayı verilen sürede gideremez ve/veya arızalı teçhizatı yenisiyle
değiştirmezse, Alıcı, masrafları ve riski Satıcıya ait olmak üzere arızanın giderilmesi ve/veya
arızalı teçhizatın yenisiyle değiştirilmesi için gerekli olan her türlü önlemi alma hakkını saklı
tutacaktır.
Bakım Hizmeti
Satıcı, malların muayene ve kabulünü takiben 2 (iki) yıl süreyle üretici ile birlikte garanti
hususlarında müteselsilen sorumlu olacaktır.
8. Ödeme:
Ödeme, malların muayene ve kabul tutanağı ile birlikte ilgili faturanın Alıcıya verilmesini
takiben en geç 8 (sekiz) gün içinde Satıcının banka hesabına yapılacaktır. Alıcı kanunlarla
tespit edilen oranda KDV’den sorumludur.
9. İşin Yerine Getirilememesi (Satıcının Gecikmesi):
Satıcı Sözleşmede belirtilen süresi içinde Malların tamamını veya herhangi bir kısmını
teslim edemez ve hizmetleri yerine getiremez ise, Alıcı, Sözleşmeyi feshedebilir.

10. Devir:
Satıcı sözleşme kapsamında yerine getireceği yükümlülüklerini Alıcının yazılı onayı
olmadıkça kısmen veya tamamen devredemez.
11. Anlaşmazlıkların Çözümü:
Alıcı ve Satıcı, aralarında Sözleşme hükümlerinin uygulanmasına ilişkin herhangi bir
anlaşmazlık veya uyuşmazlık çıkması durumunda, bunu doğrudan ve gayrı resmi
görüşmeler yoluyla dostane bir biçimde çözümlemek için ellerinden gelen her türlü çabayı
göstereceklerdir. Anlaşmazlık veya uyuşmazlık, otuz (30) gün içinde sulh yoluyla
çözümlenemezse, konu Alıcı veya Satıcı tarafından Ankara Mahkemelerine havale
edilebilir.
12. Geçerli Kanun (Uygulanacak Yasa):
Sözleşmenin yorumu Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre yapılacaktır.
13. Bildirimler:
İşbu Sözleşme ile ilgili olarak verilecek ya da yapılacak her türlü bildirim, istemler veya
gerekli olurlar veya izinler yazılı olacaktır. Bu kabil herhangi bir bildirim istem veya olur,
ilgili Tarafa e-posta ile gönderildiği takdirde ilgili Tarafa usulü dairesinde tebliğ edilmiş
sayılacaktır. Bildirimler aşağıdaki koşulların oluşması durumunda yürürlüğe girecektir: Eposta alındı onayından 24 saat sonra. Taraflardan herhangi biri, karşı Tarafa bildirimde
bulunmak suretiyle Sözleşmede belirtilen adresini değiştirebilir.
Alıcı:
……………….
kabevkayit@csb.gov.tr

Satıcı
……………….
……… @.......

Teklif vermeye davete ek olarak aşağıdaki belgeler eklenecektir:
Ek 1 Teklif Formu
Ek 2 Fiyat Çizelgesi
Ek 3 İmalatçı Yetki Belgesi (Gerekli olduğu durumlarda)
Ek 4 Sözleşme
Ek 5 Teknik Şartname
Ek 6 Dünya Bankası Politikası – Sahtecilik ve Yolsuzluk Uygulamaları

Ek 1
Teklif Formu
Tarih:
Satıcının Adı:
İhale No: EEPB/WB/MoEU/ RFQ-GOODS-01
Sayın 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 0312 586 4906
Faks: +90 312 480 90 40
Tarafımıza verildiğini ve içeriğini bütünüyle kabul ettiğimizi işbu yazıyla teyit ettiğimiz,
yukarıdaki teklif belgelerini ve şartnameleri incelemiş olan ve aşağıda imzası olan biz,
EEPB/WB/MoEU/ RFQ-GOODS-01 numaralı davet konusu malların ve bağlantılı hizmetlerin söz
konusu
İhale
Belgelerine
uygun
olarak
KDV
hariç
....................................
(........................................) (yazı ve rakamla teklif bedeli) bedel veya ekte sunulan ve bu teklifin
bir parçası olan Fiyat Döküm Çizelgelerine göre tespit edilecek diğer bedeller karşılığında temin
ve teslim etmeyi teklif ediyoruz.
Teklifimiz kabul edildiği takdirde, “Temin Şartları” Madde 6’da belirtilen teslimat takvimine
uygun olarak malları teslim etmeyi taahhüt ederiz.
Bu teklifimizin, tekliflerin son veriliş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süreyle geçerli
olduğunu ve anılan sürenin bitiminden önce herhangi bir zamanda kabul edilebileceğini ve gene
bu süre boyunca bağlayıcı nitelikte olduğunu kabul ediyoruz.
Resmi sözleşme hazırlanıp yürürlüğe girinceye kadar, bu Teklif, ihalenin verildiğini bildiren
yazılı kabulünüz ile birlikte bağlayıcı Sözleşme niteliğini taşıyacaktır.
Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
Tarih:
İsim:
Unvan:
İmza:
________________________Nam ve hesabına usulüne uygun olarak yetkili kılınmıştır.

Ek 2

FİYAT ÇİZELGESİ2
Tarih:
Satıcının Adı:
İhale No: EEPB/WB/MoEU/ RFQ-GOODS-01
A
Kalem
No

Cinsi

Marka
ve Model

B

C

D
Birim
Menşei Adet Fiyat *

E
Toplam Fiyat
(E= C X D)

1
2
3
4
5
GENEL TOPLAM (KDV Hariç)

Satıcının İmzası
Not: Birim ve toplam fiyat arasında fark olduğunda birim fiyat geçerlidir.
*
Teklif Fiyatları Malların son nokta olan Dumlupınar Bulvarı 9. km. No: 278 Çankaya/Ankara
adresine nakliyesi ile diğer bütün hizmetlerin teslimatıyla ilgili tüm masrafları da içerecektir.
Fiyatlar KDV hariç olarak verilecektir. Gerektigi kadar sutun ekleyiniz.

2

Fiyat Çizelgesindeki sütunlara her bir kalemin birim fiyatı, birim fiyatın adetle çarpılmasıyla
hesaplanacak toplam fiyatı ve malların menşei girilecektir. Bütün kalemler için marka model
belirtilecektir.

Ek 3
İMALATÇI YETKİ BELGESİ***
Tarih:
İhale No: EEPB/WB/MoEU/ RFQ-GOODS-01
Sayın 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 0312 586 4906
Faks: +90 312 480 90 40

.................. adresinde fabrikaları olan ve ..................... (ihale kapsamındaki malların ismi
ve/veya cinsi yazılacak) imalatını/üretimini/distribütörlüğünü yapan biz; ..................................
(İmalatçı/Üreticinin/Distribütörün unvanı yazılacak) işbu belgeyle tarafımızdan imal
edilen/dağıtılan yukarıda belirtilmiş malları ……………….. EEPB/WB/MoEU/ RFQ-GOODS-01 no’lu
ihale kapsamında teklif etmek, bununla ilgili Sözleşmeyi müzakere etmek ve imzalamak üzere
............................. (teklif verenin unvanı yazılacak)'i yetkili kılıyoruz.
Yukarıda adı geçen firmanın temin etmeyi teklif ettiği mallar için Temin Kayıt ve Şartları
Madde 8 uyarınca istenen bütün garantileri veriyoruz.
(İmalatçıyı/Üreticiyi/Distribütörü temsilen ve İmalatçı/Üretici/Distribütör adına İmzalayan)

[İmzalayan kişinin açık ad ve unvanını yazınız]

*** Teklifi veren firma teklif ettiği ürünün üretici firması değilse söz konusu ürünün
üreticisi/imalatçısı/distribütörü tarafından düzenlenmiş, teklif veren firmanın bu malı tedarik
etmeye/satmaya yetkili olduğunu gösteren Yetkili Satıcı (Tedarikçi), ve/veya Bayilik ve/veya
Distribütörlük belgesi verecektir. Bu yetki belgesi üreticinin/imalatçının/distribütörün başlıklı
kağıdına yazılacak ve üreticiyi/imalatçıyı/distribütörü taahhüt altına sokmaya yetkili olan bir kişi
tarafından imzalanacaktır.

Ek 4
SÖZLEŞME FORMU
İŞBU SÖZLEŞME 2020 yılı ........ ayının ......... günü, bir tarafta Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (bundan
böyle “Alıcı” denilecektir) ile diğer tarafta .................................................... (Satıcı firmanın
adresi) adresinde mukim .............................................................. (Satıcı'nın unvanı) (bundan
böyle “Satıcı” denilecektir) arasında akdedilmiştir:
Bu Sözleşme ile Alıcı, Satıcı tarafından EEPB/WB/MoEU/ RFQ-GOODS-01 numaralı davet konusu
mal ve hizmetlerin, Bilgisayar, yazıcı ve ekran alımı ile bakımı sağlanmasına istekli olup bu mal ve
hizmetlerin temini için Satıcı'nın KDV Hariç ................................ [Sözleşme Fiyatı yazı ve rakamla]
(bundan böyle “Sözleşme Fiyatı” denilecektir) ..................................... tutarındaki teklifini kabul
etmiş bulunmaktadır.
İŞBU SÖZLEŞME:
1. Bu sözleşmede kullanılan kelime ve ifadeler
kendilerine verilen anlamları taşıyacaktır.

atıf yapılan Sözleşmenin hükümlerinde

2. Aşağıda belirtilen belgeler bu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilmeli ve buna göre
okunup yorumlanmalıdır.
a)
b)
c)
d)

Teklif Sahibi tarafından verilen Teklif Formu ile Fiyat Çizelgesi;
Teknik Şartnameler;
Temin Kayıt ve Şartları;
İhalenin Verildiğine Dair Bildirim.

3. Aşağıda belirtildiği üzere, Alıcı tarafından Satıcıya yapılacak ödemeler karşılığında Satıcı,
malları ve hizmetleri Sözleşme hükümlerine her bakımdan uygun olarak temin etmeyi ve
bunlardaki kusurları gidermeyi Alıcıya taahhüt eder.
4. Alıcı Mal ve Hizmetlerin temini ve kusurların giderilmesi karşılığında Satıcıya, Sözleşme
Bedelini veya Sözleşmede belirtilen zamanlarda ve şekilde Sözleşme gereğince ödenmesi
gereken diğer miktarları ödemeyi taahhüt eder.
5. Dünya Bankası, Ek 6'da belirtilen Sahtecilik ve Yolsuzluklarla ilgili politikasına uyulmasını
istemektedir. Satıcı; tedarik edeceği Mal ve Hizmetlerle ilgili hesap ve kayıtların Dünya
Bankası’nca incelenmesine ve Dünya Bankası tarafından belirlenecek Denetçiler tarafından
mali denetim yapılmasına izin verecektir. Bu yükümlülüğe uyulmaması, Dünya Bankası
yaptırım prosedürlerine uygun olarak sözleşmenin feshi ve / veya Dünya Bankası’nca yaptırım
uygulanmasına (sınırlama olmaksızın bir yasaklama kararı da dahil) tabi yasaklanmış bir
uygulama teşkil edebilir.

Taraflar, bu Anlaşmayı, usulüne uygun olarak yetkili kılınmış temsilcileri eliyle, yukarıda
belirtilen tarihte imza etmişlerdir.

ALICI ADINA

SATICI ADINA

Ek 5

TEKNİK ŞARTNAME

GENEL ŞARTLAR
1. Bu teknik şartnamedeki maddelerde belirtilen özellikler asgari olup şartnamedeki teknik
özellikler sağlanmak şartıyla daha üst özelliklere sahip ürünler teklif edilebilir.
2. Garanti süresince parçalı bakım ve onarım hizmetleri işçilik dâhil olmak üzere ücretsiz
yapılmalı ve destek hizmetleri yüklenici tarafından bedelsiz olarak sağlanmalıdır.
3. Ürünlerin markaları orijinal ve uluslararası bilinirliği olmalıdır. OEM cihaz kabul
edilmeyecektir.
4. Bilgisayarı oluşturan tüm parçalar ambalajında, orijinal, kullanılmamış ve parçası
yenileştirilmemiş olmalıdır. Kırık, çatlak, çizik, boya hatası ve deformasyona uğramış
parçası olmamalıdır.
5. Teslim edilecek bilgisayarlara ait seri numaralarının olduğu liste İdareye teslim
edilmelidir.

ÖZEL ŞARTLAR
1.

TÜMLEŞİK (ALL IN ONE) BİLGİSAYAR

Bellek, standart
Sabit Sürücü
Ekran

Intel® Core™ i5-9. Nesil veya muadili veya daha üzeri
(en az 6 MB önbellek, 4 gerçek çekirdekli)
Tek Slotta en az 8 GB DDR4-2133 RAM (1 x 8 GB)
En az 120 GB SSD ve 500 GB HDD
En az 21,5" Ebatında Full HD (1920x1080) Panel

Ekran Kartı Hafızası

En az 2 GB ekran kartı

Bluetooth

Entegre Bluetooth® 4 veya üzeri

Ağ Arayüzü

1 adet gigabit Ethernet port ve Tümleşik 10/100/1000 GbE LAN

İşlemci

Genişleme yuvaları

1 multi-format SD ortam kartı okuyucusu

Optik sürücü

Üzerinde entegre veya harici DVD-RW olmalıdır.

Anakart üzerinde dahili en az 1 USB 3.0; En az 2 USB 2.0 Gen 1
Harici Bağlantı Noktaları Type-A; 1 kulaklık/mikrofon birleşimi veya 1 adet mikrofon giriş
portu ila ses çıkış portu
Tümleşik (All-in-one)
Sistem

2.

Bilgisayar tümleşik yapıda olmalıdır. Türkçe Q-Klavye ve mouse
dahil olmalıdır. Bilgisayar bileşenleri ve monitör ayrı şeklinde
yapılandırmalar kabul edilmeyecektir.

DİZÜSTÜ (LAPTOP) BİLGİSAYAR

Transistör Mesafesi
Bellek, standart
Sabit Sürücü
Ekran

Intel® Core™ i5-10. Nesil / AMD Ryzen 7 muadili veya daha üzeri
(en az 6 MB önbellek, 4 gerçek çekirdekli)
10 nm veya daha az
Tek Slotta en az 8 GB DDR4-2600 RAM (1 x 8 GB)
En az 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
15,6" Ebatında Full HD Geniş açıdan izlenebilir Yansımasız Panel

Ekran Kartı İşlemcisi

Harici Ekran Kartı

Ekran Kartı Hafızası

En az 2 GB GDDR5

Kablosuz Bağlanabilirlik

802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi®

Bluetooth
Ağ Arayüzü
Genişleme yuvaları

Entegre Bluetooth® 5 Birleşimi
Tümleşik 10/100/1000 GbE LAN
1 multi-format SD ortam kartı okuyucusu

Harici Bağlantı Noktaları

En az 1 USB 3.1 Gen 1 Type-C™; En az 2 USB 3.1 Gen 1 Type-A; 1
AC akıllı pin; 1 HDMI 1.4b; 1 kulaklık/mikrofon birleşimi; 1 RJ-45

İşlemci

Kalınlık (mm)
Ağırlık (kg)
Güç kaynağı türü
Pil Türü
Pil ömrü (karma)
kullanımı
Web kamerası
Ses özellikleri
Klavye
Gövde malzemesi
Enerji verimliliği

Ürün katoloğuna göre en fazla 18mm
Ürün katoloğuna göre en fazla 1,9 kg
En az 65 W Akıllı AC güç adaptörü
3 hücreli, 41 Wh Lityum iyon veya üzeri
Ürün katoloğuna göre en az 9 saat
Tümleşik çift dizi dijital mikrofona sahip HD Kamera
Çift hoparlör; Stereo
Tükçe Q, alttan aydınlatmalı klavye
Tamamen ABS plastik olmayacak, Metal veya karbonfiber içerikli
ENERGY STAR® sertifikalı; EPEAT® Silver tescilli

İşletim Sistemi
İlave aksesuar

3.

Her bir dizüstü bilgisayar için 1 adet taşıma çantası ve 1 adet
(tek takım pille en az 6 ay çalışan) kablosuz mouse teklif fiyatına
dahil olarak temin edilecektir.

ÇOK FONKSİYONLU RENKLİ YAZICI

Kullanım tipi
Baskı Teknolojisi
Kartuş Sayısı
Baskı kalitesi
Yazdırma hızı
İlk baskı hızı
Baskı Çözünürlüğü
Tarama teknolojisi
Tarama çözünürlüğü
Bit derinliği
Bağlantı
Kablosuz bağlantı
İşlemci hızı
Bellek
Kağıt boyutu
Ekran
ADF (Belge Besleme)
Baskı Kapasitesi
Toplam kağıt girişi
Not

Ubuntu, Linux vb.

Çok fonksiyonlu (Yazıcı, Tarayıcı, Faks, Fotokopi)
Lazer yazıcı
4 renk kartuş
En az görüntülenen 1200x1200 dpi
En az 30 syf/dk (Siyah) 15 syf/dk (Renkli)
Renklide en fazla 15 saniye ve siyah baskıda 10 saniye
4800x1200 dpi
Temaslı görüntü sensörü
En az 1200x1200 dpi
24 bit
En az 1 adet yüksek hızlı USB 2.0 bağlantı noktası
Wi-Fi Direct bağlantı
En az 360 mhz
Tümleşik en az 256 mb
A4, B5, A6, DL zarf
LCD bilgi ekranlı
30 Sayfa
Çift taraflı otomatik baskı ve kenarlıksız baskı
250 sayfa
Bakanlık stoklarında bulunan HP 415 tip kartuş ile çalışan
yazıcılar tercih sebebidir.

4.

PANEL EKRAN

Ekran tipi
Ekran Boyutu
En-Boy Oranı
Çözünürlük
Yenilenme hızı
Tepkime süresi
Kontrast oranı
İzleme açısı
Parlaklık
Bağlantılar
Enerji Tüketimi
Model yılı

LED düz panel
En az 40” ebatında olmalı
16:9
En az 1920x1080
En az 60 Hz (gerçek değer)
En fazla 7 ms
En az 4.000:1
178 derece geniş açıdan izlenebilir olmalı.
En az 350cd/m2
En az 1 VGA, 1 HDMI çıkışı, Ses (jack) çıkışı, USB, Wireless
En az A sınıfı
En az 2019 olmalı

Ek 6
Dünya Bankası Politikası – Sahtecilik ve Yolsuzluk Uygulamaları
DÜNYA BANKASI IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri Temmuz 2016 Revize Kasım
2017 ve Ağustos 2018:
“Sahtecilik ve Yolsuzluk”
(1) Amaç
1.1 Banka’nın Yatırım Projesi Finansmanı (IPF) operasyonları kapsamında gerçekleştirilen satın
alma işlemleri için Banka’nın Yolsuzlukla Mücadele Kılavuzu ile bu Ek’in hükümleri uygulanır.
(2) Gereklilikler
2.1
Banka, Borçluların (Banka finansmanının faydalanıcıları dâhil olmak üzere); teklif
sahiplerinin (başvuru / teklif sahipleri), danışmanların, yüklenicilerin ve tedarikçilerin; varsa alt
yüklenicilerin, alt danışmanların, hizmet sağlayıcıların veya tedarikçilerin; varsa temsilcilerin (ister
açıklanmış ister açıklanmamış); ve bunların çalışanlarının, Banka tarafından finanse edilen
sözleşmelere yönelik ihale süreci, seçim ve sözleşme imzalama aşamalarında en yüksek etik
standartlarına uymalarını ve Sahtecilik ve Yolsuzluktan kaçınmalarını talep eder.
2.2

Bu amaçla, Banka:
a. Bu hükmün uygulanması bakımından aşağıdaki terimleri aşağıda verildiği gibi
tanımlamıştır:
i.
ii.

iii.

iv.

“Yolsuzluk uygulaması”, bir başka tarafın eylemlerini uygunsuz bir şekilde
etkilemek için doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir değerli şeyin
önerilmesi, verilmesi, alınması ya da istenmesi anlamına gelmektedir;
“Sahtecilik uygulaması”; mali veya başka türlü bir çıkar elde etmek veya bir
yükümlülükten kaçınmak amacıyla, yanlış yorumlama da dahil olmak
üzere, bir tarafı bilerek veya dikkatsizlikle yanıltan veya yanıltmaya
teşebbüs eden herhangi bir hareket veya ihmal anlamına gelmektedir;
“Hileli uygulama”; iki veya daha fazla taraf arasında, bir başka tarafın
eylemlerini uygunsuz bir şekilde etkilemek de dahil olmak üzere uygunsuz
bir amaca ulaşmak amacıyla tasarlanmış bir düzenleme anlamına
gelmektedir;
“Baskıcı uygulama”; bir tarafın eylemlerini uygunsuz bir şekilde etkilemek
amacıyla, bir tarafa veya o tarafın mülklerine doğrudan veya dolaylı olarak
halel getirmek veya zarar vermek, veya halel getirmekle veya zarar
vermekle tehdit etmek anlamına gelmektedir;

v.

“Engelleyici uygulama”:
a. Banka’nın yolsuzluk uygulaması, sahtecilik uygulaması, hileli uygulama
veya baskıcı uygulama iddiaları ile ilgili soruşturmasını önemli ölçüde
engellemek amacıyla soruşturmanın kanıtlarının kasten tahrip edilmesi,
tahrif edilmesi, değiştirilmesi veya gizlenmesi veya soruşturmayı yürüten
kişilere yanlış beyanda bulunulması; ve/veya soruşturma ile ilgili
konularda bilgisi bulunan herhangi bir kişinin sahip olduğu bilgileri
açıklamaması veya soruşturmayı takip etmekten vazgeçmesi için tehdit
edilmesi, taciz edilmesi veya korkutulması;
b. Banka’nın aşağıdaki paragraf 2.2.e’de hüküm altına alınan teftiş ve
denetim haklarını kullanmasını önemli derecede engellemeye yönelik
eylemler anlamına gelmektedir.

b. Banka, sözleşme için önerilen şirketin veya bireyin, veya bunların bir
personelinin, temsilcilerinin, alt danışmanlarının, alt yüklenicilerinin, hizmet
sağlayıcılarının, tedarikçilerinin ve/veya bunların çalışanlarının söz konusu
sözleşmeye yönelik olarak rekabet ederken, doğrudan ya da dolaylı olarak,
yolsuz, sahteci, hileli ya da baskıcı uygulamalara başvurduğunu tespit etmesi
halinde teklifi reddedecektir;
c. Herhangi bir zamanda Borçlunun ya da Kredi tutarlarından herhangi bir
bölümünün alıcısının temsilcilerinin seçim sürecinde ya da söz konusu
sözleşmenin imzalanması sırasında yolsuz, sahteci, hileli, baskıcı ya da engelleyici
uygulamalara başvurduğunun ve Borçlunun bu uygulamalardan haberdar
olduğunda Banka’yı zamanında bilgilendirmemek de dahil olmak üzere, durumu
düzeltmek için Banka’yı tatmin edecek uygun bir eylemi zamanında uygulamaya
koymadığının Banka tarafından tespit edilmesi halinde, ilgili Hukuki Anlaşmada
belirtilen yasal yollara ek olarak, yanlış tedarik (misprocurement) ilanı da dahil
olmak üzere diğer uygun adımları atabilir;
d. Banka’nın Yolsuzlukla Mücadele Kılavuzu uyarınca ve Banka’nın mevcut yaptırım
prosedürleri ve politikalarına uygun olarak, bir firma veya birey için süresiz veya
belirli bir süre için yaptırım uygulayabilir ve söz konusu yaptırım kapsamında ilgili
şirket veya bireyin (i) Banka finansmanlı bir sözleşme imzalamasını veya Banka
finansmanlı bir sözleşmeden finansal veya başka şekilde yararlanmasını3; (ii)
Banka finansmanlı bir sözleşme imzalanan uygun bir şirketin alt yüklenicisi,
danışmanı, imalatçısı veya tedarikçisi veya hizmet sağlayıcısı olarak atanmasını4;
ve (iii) Banka tarafından sağlanan bir kredinin tutarlarını kullanmasını veya Banka
3

4

Herhangi bir şüphenin önlenmesi bakımından, yaptırıma tabi tutulan bir tarafın sözleşme yasağı, bunlarla sınırlı olmaksızın,
aşağıdakileri içerir, (i) o sözleşme ile ilgili olarak doğrudan veya görevlendirilmiş bir alt yüklenici, görevlendirilmiş danışman,
görevlendirilmiş imalatçı veya tedarikçi veya görevlendirilmiş hizmet sağlayıcı olarak, ön yeterlilik başvurusunda bulunma,
bir danışmanlık hizmeti için ilgi beyanında bulunma ve teklif verme, ve (ii) mevcut bir sözleşmede önemli bir değişiklik
getirecek bir zeyilname veya değişiklik yapma
Görevlendirilmiş bir alt yüklenici, görevlendirilmiş danışman, görevlendirilmiş imalatçı veya tedarikçi veya görevlendirilmiş
hizmet sağlayıcı (ihale dokümanına bağlı olarak farlı isimler kullanılır), (i) teklif sahibinin ilgili ihale için yeterlilik gerekliliklerini
karşılamasına olanak tanıyacak spesifik ve kritik deneyim ve bilgi birikimi katması sebebiyle teklif sahibi tarafından ön
yeterlilik başvurusuna veya teklifine dahil edilen veya (ii) Borçlu tarafından atanan bir taraftır.

finansmanlı bir projenin hazırlık veya uygulama çalışmalarına başka şekilde
katılmasını aleni bir şekilde yasaklayabilir;
e. Teklif Sahiplerinin / Başvuru Sahiplerinin, danışmanların, yüklenicilerin ve
tedarikçilerin, bunların alt yüklenicilerinin, alt danışmanlarının, temsilcilerinin,
personelinin, danışmanlarının, hizmet sağlayıcılarının veya tedarikçilerinin,
temsilcilerinin, personelinin, alt danışmanlarının, alt yüklenicilerinin, hizmet
sağlayıcılarının veya tedarikçilerinin Banka’ya satın alma süreci, seçim, ve/veya
sözleşmenin imzalanması ile ilgili olarak tüm hesapları, kayıtları ve ilgili diğer
belgeleri teftiş etme5 izni vermelerini ve bunların Banka tarafından tayin edilen
denetçiler tarafından denetlenmelerini öngören bir hükmün teklife çağrı
dokümanlarına ve Banka kredisi ile finanse edilen sözleşmeye dahil edilmesini
isteyecektir.

5

Bu bağlamda teftiş faaliyetleri yapısı gereği sorgulayıcıdır (yani adli araştırmaya dayalıdır). Olası be Sahtecilik ve Yolsuzluk
iddiasının gerçekliğinin uygun mekanizmalar yoluyla değerlendirilmesi gibi soruşturmalar / denetimler ile ilgili spesifik
konuların ele alınması amacıyla Banka tarafından veya Banka’nın atadığı kişilerce gerçekleştirilen inceleme faaliyetlerini
içerir. Söz konusu faaliyetler, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri içerir: bir firmanın veya bireyin finansal kayıtlarına
ve bilgilerine erişme ve bunları inceleme, gerektiğinde bunların kopyalarını alma; soruşturma / denetim için gerekli görülen
diğer belge, veri ve bilgilere erişme (ister basılı isterse elektronik nüshalarına) gerektiğinde bunların kopyalarını alma;
personel ve diğer ilgili kişiler ile görüşme; fiziksel denetimler ve saha ziyaretleri gerçekleştirme; ve bilgilerin üçüncü taraflarca
doğrulanmasını sağlama.

