
ĠġLEMCĠLĠ SANALLAġTIRMA YAZILIMI, SUNUCU, SAN ANAHTARI VE 150 TB 

DEPOLAMA ÜNĠTESĠ SATIN ALINACAKTIR 

 

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TMO) DESTEK 

HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 

 

      12 ĠĢlemcili sanallaĢtırma yazılımı, Sunucu, SAN anahtarı ve 150 TB Depolama ünitesi 

alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir.  Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2019/543207 

1-Ġdarenin 

a) Adresi : NAMIK KEMAL MAHALLESĠ MĠLLĠ MÜDAFAA 

CADDESĠ NO: 18 06420 KIZILAY 

ÇANKAYA/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 3124163000 - 3124163400 

c) Elektronik Posta Adresi : tmo.genel@tmo.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının 

görülebileceği internet adresi 

(varsa) 

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  

2-Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 adet 12 iĢlemcili sanallaĢtırma yazılımı, 6 adet sunucu, 

2 adet SAN anahtarı ve 1 adet 150 TB depolama ünitesi 

alım iĢi 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 

bulunan idari Ģartnameden ulaĢılabilir. 

b) Teslim yeri  : TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Namık Kemal Mahallesi 

Milli Müdafaa Caddesi No: 18 06420 Kızılay - Çankaya / 

ANKARA  

c) Teslim tarihi : ĠĢe baĢlama tarihinden sonraki 42 gün içerisinde ürünlerin 

teslimi yapılacaktır. 

3- Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Milli Müdafaa 

Caddesi No:18 Bakanlıklar/ ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 25.11.2019 - 14:30 

4. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret 

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu 

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren 

belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu.  

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat.  

4.1.5 Ġhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://e-belge.tmo.gov.tr adresinden Belge Num.:61947556-934.02[2017/18]-E.255994 ve Barkod Num.:5830571 bilgileriyle erişebilirsiniz.



4.1.6 Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir veya noter tarafından ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Ġdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler:  

4.3.1. ĠĢ deneyimini gösteren belgeler:  

Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında kesin kabul iĢlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere 

iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.  

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik 

Ģartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:  

Ġstekli, Tedarik edilecek malların, teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu 

belirlemek amacıyla teknik bilgilerin yer aldığı katalogları ve varsa diğer dokümanları 

verecektir. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iĢ olarak, , SanallaĢtırma yazılımı ve/veya Depolama ünitesi alım-

satım iĢleri ve/veya  bu ürünlere ait iĢlerin kamu veya özel sektörde kurulumu tamamlanmıĢ 

ve çalıĢır durumdaki örnek uygulamaları, benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye 

ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beĢ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.  

7. Ġhale dokümanının görülmesi:  

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.  

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak 

indirmeleri zorunludur.  

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TMO Genel Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Dairesi 

BaĢkanlığı HaberleĢme ġube Müdürlüğü Milli Müdafaa Cad. No:18 06420 

Bakanlıklar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9. Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır.  

10. Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.  

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.  

14. Diğer hususlar: 
Ġhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en 

avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.  
 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://e-belge.tmo.gov.tr adresinden Belge Num.:61947556-934.02[2017/18]-E.255994 ve Barkod Num.:5830571 bilgileriyle erişebilirsiniz.


