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C.3- Alt bileşeni: “Mühendislerin Eğitimine Yönelik Çalışmaların Yürütülmesi” 

kapsamında 
 

Bursa / 08-09-10 Ekim 2009 
Van / 15-16-17 Ekim 2009 

Elazığ / 05-06-07 Kasım 2009 
Diyarbakır / 19-20-21 Kasım 2009 

Adana / 03-04-05 Aralık 2009 
İzmir / 17-18-19 Aralık 2009 

Ankara / 17-18-19 Aralık 2009 
 

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 
İLE İLGİLİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİNİN EĞİTİMİ  

Organizasyonuna İlişkin Hizmet Alımı 
 (Ref: GC3.4) 

 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası Kalkınma Bankası’ndan (IBRD), 
“İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi’nin 
finansmanında kullanılmak üzere borç almıştır. Söz konusu ikrazın bir bölümünün 
“Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ile İlgili İnşaat 
Mühendislerinin Eğitimi Organizasyonuna İlişkin Hizmet Alımı (GC3.4 -NCB)” 
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, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel 
Müdürlüğü uygun teklif sahiplerinin, Bursa’da 08-09-10 Ekim 2009, Van’da 15-16-
17 Ekim 2009, Elazığ’da 05-06-07 Kasım 2009, Diyarbakır’da 19-20-21 Kasım 
2009, Adana’da 03-04-05 Aralık 2009, İzmir’de 17-18-19 Aralık 2009 ve 
Ankara’da 17-18-19 Aralık 2009 tarihlerinde 3’er gün süre ile “Deprem 
Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ile İlgili İnşaat 
Mühendislerinin Eğitimi” organizasyon (ihtiyaç duyulan salon, yemek, konaklama 
ve diğer hizmetler) işlerini kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf 
tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir. İhale tek ihale paketinden oluşmaktadır. 

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.  

4. Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiş olup, teklif 
sahiplerinden bu şartların tamamını sağlamaları beklenmektedir. 



• Tebligat adresi, Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, İmza Sirküleri (noter tasdikli), 
Vekâleten ihaleye katılınılıyor ise teklifi imzalayan kişi veya kişilerin noter tasdikli 
vekâletnameleri ve imza sirkülerini sağlama,  

• Benzeri tür işlerde ana yüklenici olarak tecrübesi (Son 5 (beş) yıl (2004-2008) içinde 
işin yapıldığı Kurum ve Kuruluştan alınan İş Bitirme belgeleri ile tevsik edilmek 
koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette olmak üzere iki farklı Sözleşme 
Paketi kapsamında en az 100’er kişilik, minimum iki eğitim organizasyon işlerini ana 
yüklenici ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması 
gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de 
değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır.).  

• Teklif sahibinin son üç (3) yıllık ortalama cirosunun (2006-2007-2008) teklif 
fiyatından 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.)   

• A Sınıfı Turizm Belgesi (Teklif veren firma adına tescil edilmiş ve asgari üç yıllık 
olacaktır) sahibi olma,  

• İhalelere katılma yasağı olmadığına dair beyanname, 
• Teklif sahibinin içinde yer aldigi, mevcut ya da son bes yil icerisinde acilan davalar ile 

ilgili taraflar ve anlasmazliga konu olan miktar gibi hususlardaki bilgiler, 
• Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve istenen diğer 

belgeler. Ortak girişimi oluşturan ortaklardan herbirinin aldığı puanlar, Teklif 
Sahibinin asgari yeterlilik kriterlerine uygun olup olmadıklarının tesbiti için birbirine 
eklenecektir.  

• Teklif edilen tesisin/tesislerin broşürleri ve teklif edilen tesisin/tesislerin Turizm 
İşletme Belgesi, otel/otellerde ve toplantı tarihinde rezervasyonlarının bulunduğunu 
belirten ve ilgili tesis yetkililerinden alınmış belgeleri sağlama.  

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

T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı  
Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü 
Dış İlişkiler ve Mesleki Eğitim Daire Başkanlığı 
Vekaletler Caddesi No:1 
Kızılay/Ankara/Türkiye 
Tel: +90 312 410 16 78 / 410 15 29 
Faks: +90 312 425 91 80 

6. İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale 
belgelerinin tamamını 200-TL (İkiyüz Türk Lirası) karşılığında, söz konusu meblağı  
Ziraat Bankası Bakanlıklar Şubesi (Ankara) 3653625-5001 numaralı hesabına GC3.4 
referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla satın alabilirler. Dokümanı satın 
almak için firma irtibat bilgilerini içeren dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan 
bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

7. Teklifler en geç 28 Eylül 2009 saat 14:00 ’e kadar ihale bedelinin en az %2’ü 
tutarındaki teminatla birlikte yukarıdaki adrese teslim edilecektir. Geç teklifler ret 
edilecek ve açılmadan teklif sahibine geri verilecektir. 

8. Teklifler 28 Eylül 2009 saat 14:15’te T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik 
Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler ve Mesleki Eğitim Daire 
Başkanlığı Vekaletler Caddesi No:1 Kızılay/Ankara/Türkiye adresinde teklif 
sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda tekliflerin alınmasını 
takiben hemen açılacaktır. 


