
NOKTADAN NOKTAYA METRO ETHERNET KARASAL VERĠ ĠLETĠġĠMĠ 

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TMO)  

DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 

 

Noktadan Noktaya Metro Ethernet Karasal Veri ĠletiĢimi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece 

elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer 

almaktadır:  

ĠKN : 2023/211062 

1-Ġdarenin 

a) Adı  : TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ (TMO) DESTEK HĠZMETLERĠ 

DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 

b) Adresi  : Namık Kemal Mahallesi Milli Müdafaa Caddesi No: 18 

06420 Kızılay ÇANKAYA/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası  : 3124163000 - 3124163400 

ç) Ġhale dokümanının 

görülebileceği ve e-imza 

kullanılarak indirilebileceği 

internet sayfası  

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

2-Ġhale konusu hizmet alımın 

a) Adı  : Noktadan Noktaya Metro Ethernet Karasal Veri ĠletiĢimi 

b) Niteliği, türü ve miktarı  : Kurumumuzun internet altyapısının istenen hızlarda 

hizmet alınabilen, simetrik çalıĢan, güvenli ve fiber 

altyapıya sahip hizmetiyle çalıĢmaya devam edebilmesi 

amacıyla MPLS alt yapısının teknik Ģartname 

doğrultusunda 3 aylık altyapı ve devreye alma 

iĢlemlerinin tamamlanmasına müteakip “Noktadan 

Noktaya Metro Ethernet Karasal Veri ĠletiĢimi Hizmet 

Alım ĠĢi” 36 ay süre ile yapılacaktır. 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 

bulunan idari Ģartnameden ulaĢılabilir. 

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer  : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Bağlı 

ĠĢyerleri  

ç) Süresi/teslim tarihi  : ĠĢe baĢlama tarihinden itibaren 36(OtuzAltı) aydır 

d) ĠĢe baĢlama tarihi  : SözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde iĢe 

baĢlanacaktır.  

3-Ġhalenin 

a) Ġhale (son teklif verme) tarih ve saati  : 04.04.2023 - 10:30 

b) Ġhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı 

adres)  

: Toprak Mahsulleri Ofisi 

Genel Müdürlüğü Ġhale 

Salonu Milli Müdafaa 

Caddesi No:18 Çankaya/ 

ANKARA 

4. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 



4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile 

fiyat dıĢı unsurlara iliĢkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;  

4.1.2.1. Tüzel kiĢilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve 

ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına iliĢkin bilgiler 

idarece EKAP’tan alınır.  

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu.  

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.  

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

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 belgeye iliĢkin bilgiler,  

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 belgelere iliĢkin bilgiler:  

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

edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin iĢ 

deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.  

4.3.2. Ġsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Ġdari ġartnamenin 7nci maddesi 

dıĢındaki maddeleri ile teknik Ģartnamede belirtilen aĢağıdaki belgeler:  

Belge Adı Açıklama 

Bilgi Teknolojileri 

ve ĠletiĢim Kurumu 

belgesi 

ĠSTEKLĠ, ihale tarihinde geçerli olan, ihale konusu hizmeti sağlamaya 

yetkili olduklarını gösterir Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu'ndan 

almıĢ oldukları ilgili belgeleri sunacaktır 

POP noktalarının 

adres bilgileri 

Ġdare tarafından hizmete konu lokasyon bilgileri listede belirtilmiĢ olup 

ĠSTEKLĠ’lerin bu lokasyonlarda veya lokasyonun illerinde en az %75’i 

kadar POP noktaları olacaktır ve MPLS hizmetine ait POP noktalarının 

adres bilgileri ihale anında sunacaktır. 

Teknik Ģartname 

cevapları 

Teknik Ģartnamedeki tüm maddeler, ĠSTEKLĠ tarafından her madde 

altında gerekli açıklamaları ve teknik detayları içerecek Ģekilde ayrıntılı 

olarak cevaplandırılacak ve ilgili teknik dokümanlar teklif dosyasında 

sunulacaktır. 
 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.4.1.Noktadan noktaya metro ethernet karasal veri iletiĢim hizmetleri iĢi benzer iĢ olarak 

kabul edilecektir. 

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

6. Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  

 



7. Ġhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek 

olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.  

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile 

imzalanarak, teklife iliĢkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden 

gönderilecektir.  

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır.  

10. Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.  

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (AltmıĢ) takvim günüdür.  

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

15. Diğer hususlar: 
Ġhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik 

Hizmetler/0,87 

AĢırı düĢük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden 

Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 
 


