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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 borç almıştır. Bu proje kapsamında, pilot belediyelerin teknik ve mesleki 
yeterliliklerinin geliştirilmesi ve ruhsat süreçlerinin etkin hale getirilmesi amacıyla gerekli 
faaliyetler Pendik Belediyesi ve İstanbul Proje Koordinasyon Birimi arasında imzalanan 
protokol gereğince yürütülmektedir. Söz konusu ikrazın bir bölümünün “Pendik 
Belediyesi için İçerik, Döküman ve Arsiv Yönetimi, ICR ve e-form Uygulamaları 
Geliştirilmesi ve Donanım Temini İhalesi (GC2.5-Pendik)” İhalesi sözleşmesi 
uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür. Bu ihale, Dunya 
Bankasi Satin Alma yontem ve klavuzlarina gore Ulusal Rekabete Dayalı Ihale (NCB) 
seklinde yapilacaktir. 

 
  
2. Bu doğrultuda, Pendik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü; uygun teklif sahiplerini, 

aşağıda bilgilerinize sunulan ekipmanın tedariğini kapsayacak şekilde hazırladıkları 
imzalı ve kapalı zarf tekliflerini tekliflerini kendisine sunmak üzere davet etmektedir. İhale 
iki ihale paketinden oluşmaktadır. Söz konusu ekipman; 
 
GC.2.5.1-Pendik PAKET 1:   

   GC.2.5.1 (1)Entegre Döküman Yönetim Sistemi 
GC.2.5.1 (2)Çağrı Merkezi 
GC.2.5.1 (3)Çağrı Merkezi için IP Telefonu 
GC.2.5.1 (4)Çağrı Merkezi için A Tipi Disk  
GC.2.5.1 (5)Çağrı Merkezi için B Tipi Disk  
GC.2.5.1 (6)Çağrı Merkezi için Sunucu 

 
GC.2.5.2-Pendik PAKET 2:                                 

   GC.2.5.2.(1) Dayanıklı Taşınabilir Bilgisayar 
GC.2.5.2.(2) Kiosk 
GC.2.5.2 (3) Elektronik Topografik Ölçü Cihazı 
GC.2.5.2.(4) El Terminali 
GC.2.5.2.(5) B Tipi Masaüstü Tarayıcı 
GC.2.5.2.(6) C Tipi Geniş Formatlı Tarayıcı 
GC.2.5.2.(7) Dual Ekran POS Terminali 
GC.2.5.2.(8) Plan Kopyalama ve Geniş Format Çizici 
 

olarak  belirlenmiştir.  
 

3. Teklif sahibi bir paket veya birden fazla paket için teklif verebilir.Teklif sahibi her paket 
için ayrı ayrı mühürlenmiş zarf içerisinde tekliflerini teslim edecektir. Teklifler her paket 
için ayrı ayrı değerlendirilecektir. Teklif sahibi bir paket içindeki tüm kalemler için teklif 
vermelidir. Paket içindeki tüm kalemleri kapsamayan kısmi teklifler kabul edilmeyecek ve 



yetersiz olarak nitelendirilecektir.Teklifler bir paketin içindeki tüm kalemleri kapsayacak 
şekilde değerlendirilecek ve ihale teknik şartnamedeki koşulları sağlayan 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. 
 
Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir. 
 
i. Teklif Sahibi Paket 1 için son üç (3) yıl içinde, teklif bedelinin %50 oranından az 

olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin, en az bir (1) adet, kamu sektöründe  “Bilgi 
Güvenliği altyapısında Dosya/Belge Yönetimi ve Güvenliği Projesi”’ni gerçekleştirmiş 
olmalıdır. Teklif Sahibi Paket 2 için son üç (3) yıl içinde, teklif bedelinin %50 
oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin, en az bir (1) adet, kamu 
sektöründe  “Bilgi Teknolojileri Donanım Tedariği Projeleri”’ni gerçekleştirmiş 
olmalıdır.  Bu tecrubesini iş deneyim belgeleri ile kanıtlamalıdır.  

 
ii. Teklif sahibinin son üç (3) yıllık ortalama cirosu (2007-2008-2009) 1,000,000.00-USD 

(birmilyonamerikandoları)’dan az olmaması gerekmektedir. (Ciro, Bilanço ve Gelir 
Tablosu ile belgelendirilecek olup YMM veya vergi dairesi onaylı olacaktır ve 
hesaplamalar yapılırken ait olduğu yılın 30 Haziran tarihli TC Merkez Bankası Döviz 
Alış kurundan USD Dolarına çevrilecektir.)  

 
iii. Teklif sahibi Kamu İhale Kurumu’nun yasaklılar listesinde bulunmamalıdır 
 

4. İlgilenen uygun teklif sahipleri, aşağıdaki adresten daha fazla bilgi edinebilir ya da  ihale 
belgelerini bu adreste inceleyebilirler: 

 
Pendik Belediyesi 
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 
Batı mah. Karanfil sok. No: 33 Kat:3 
Pendik-İstanbul 
Telefon: 0-216-5851174 
Faks: 0-216-5851417 
www.pendik.bel.tr 

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

tamamını 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında, söz konusu meblağı Vakıfbank Pendik 
Şubesi 7287982021 hesabına GC2.5.1-Pendik veya GC2.5.2-Pendik 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 19 Ekim 2010 saat 14:00 ’e kadar ihale bedelinin en az %2’si 

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

 
7. Teklifler 19 Ekim 2010 tarihinde Pendik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Batı 

mah. Karanfil sok. No:33 Kat:3 Pendik-İstanbul adresinde teklif sahiplerinin 
temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda tekliflerin alınmasını takiben hemen 
açılacaktır.  


