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1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası Kalkınma Bankası’ndan (IBRD), “İstanbul 

Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi”nin finansmanında kullanılmak 
üzere ikraz (İkraz No 8033-TU) almıştır. Söz konusu ikrazın bir bölümünün “Akfırat 
Komuta Kontrol Merkezi için PBX ve IP Telefon Alımı (AF-GA1.4)” İhalesi 
sözleşmesi uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür. Bu ihale, 
Dünya Bankası Satın Alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Dayalı İhale 
(NCB) seklinde yapılacaktır. 

  
2. Bu doğrultuda, T.C. İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 

(İPKB); uygun teklif sahiplerinin, aşağıda bilgilerinize sunulan  santral sistemi ve 
ekipmanlarının tedarikini kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf tekliflerini 
sunmak üzere davet etmektedir. Söz konusu ihale; 

 
 IP Kullanıcı Lisansları  
 Analog Kullanıcı Lisansı 
 Softphone Yazılımı 
 IP Telefon (Tip 1) 
 IP Telefon (Tip 2) 
 IP Telefon (Tip 3) 
 Toplantı Odası Telefonu 
 Operatör Konsolu 
 ISDN PRI 
 SIP Trunk  
 H.323 Trunk 
 Analog Abone 
 Analog Trunk 
 IP DECT Baz istasyon veya Wireless Erişim Noktası Bağlantısı 
 IP DECT veya Kablosuz IP Telefon Abonesi 
 LCR/ARS  
 Yönetim/Faturalandırma 

 
 
Kalemlerinin teminini kapsamaktadır.  

 
 
3. Teklif sahiplerinin bir paket içindeki bütün kalemler için teklif vermeleri gerekmektedir. 

Teklifler paket içindeki tüm kalemleri kapsayacak şekilde değerlendirilecektir ve ihale, 
teknik şartnamedeki koşulları karşılayan paketteki tüm kalemlerin değerlendirildiği en 



düşük toplam maliyeti teklif eden ve yeterlilik şartlarını karşılayan teklif sahibine 
verilecektir. Bir ihale paketi içindeki tüm kalemler için teknik yeterliliği sağlayan teklif 
olmaması ve tekliflerin diğer unsurları bakımından şartname koşullarına sağlaması 
durumunda, Alıcı paket içindeki kalemleri ayrı ayrı değerlendirerek kalem bazında en 
ucuz teklifi veren Firmaya ihale etme hakkını saklı tutar.  
 

4. Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiştir.  
 
i. Teklif Sahibi, son beş (5) yıl (2009-2013) içerisinde Teknik Şartname’de belirtilenlere 

benzer özelliklerde en az iki (2) adet IP mimariyle çalışan IP telefon santral sistemleri 
kurmuş olmalı ve bu sistemlere ilişkin teknik destek vermiş olmalıdır. 
 

ii. Teklif sahibi Dünya Bankası’nın yasaklılar listesinde bulunmamalıdır. 
 
iii. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son beş (5) yıl içerisinde tamamladığı veya 

halen devam eden Sözleşmelerle ilgili dava veya tahkim ve diğer hukuksal durumu 
hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin yanlış veya eksik bilgi 
vermesi başvurunun iptaline neden olabilecektir.  

 
iv. Teklif Sahibinin Ortak Girisim olmasi halinde ortak girisimi olusturan firmalarin 

yukaridaki gereksinimleri toplam olarak birlikte sagliyor olmalari gerekmektedir. 
Ancak, ortak girisimi olusturan firmalarin her birinin madde (ii) ve (iii)  gereksinimlerini 
ayrı ayrı saglamalari gerekmektedir.Ortak girisimi olusturan firmalarin mevcut bir ortak 
girisim altinda yukarida istenilen sartlari birlikte karsilamalari halinde de (bahsi gecen 
sozlesmeleri ortak girisim olarak tamamlamislarsa) ayni ortak girisime yeterlilik 
verilecektir.  

  
4. İlgilenen uygun teklif sahipleri, aşağıdaki adresten daha fazla bilgi edinebilir ya da ihale 

belgelerini bu adreste inceleyebilirler. İhaleyle ilgili bilgi edinmek ve ihale şartnamesini 
almak için aşağıdaki adrese başvurulabilir.: 
 
T.C. İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 
M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No:8   34126 Beyazıt /İstanbul 
Tel : +90 (212) 518 55 00 
Faks : +90 (212) 518 55 05 
E-posta : info@ipkb.gov.tr 
Web : www.ipkb.gov.tr 

 
5. İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerinin 

tamamını 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında, söz konusu meblağı Vakıfbank Mercan 
Şubesinde bulunan Hesap No: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53  
numaralı hesabına AF-GA1.4 referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla ya da 
elden yatırarak satın alabilirler. Dokümanı satın almak için sitemizde örneği bulunan 
dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 
Söz konusu bedeli yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri durumunda dokumanlar 
kargo servisi ile ödemeli olarak gönderilebilir. 

 
6. Teklifler en geç  24 Aralık 2013 saat 14:00 ’e kadar 40.000 TL (Kırkbin Türk Lirası) 

veya eşdeğeri tutarındaki geçici teminatla birlikte yukarıdaki adrese teslim edilecektir 
Geç teklifler ret edilecek ve açılmadan teklif sahibine geri verilecektir. 

 
7. Teklifler  24 Aralık 2013 tarihinde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, M. Kemalettin 

Mah. Tiyatro Cad. No:8, 34126 Beyazıt /İstanbul adresinde teklif sahiplerinin 



temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda tekliflerin alınmasını takiben hemen 
açılacaktır.  

 
8. Teklifler, Teklif Açılış Tarihi olan  24 Aralık 2013 tarihinden itibaren 90 takvim günü 

süreyle geçerli olacaktır. 
 
9. Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.  
 


