
AĞ, KAMERA VE SİSTEM EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR 

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 

 

Ağ, Kamera ve Sistem Ekipmanları Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale Kayıt Numarası : 2017/255839 

1-İdarenin 

a) Adresi : Bağbaşı Mah Sahir Kurutluoğlu Caddesi KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 3862804250 - 3862803331 

c) Elektronik Posta Adresi : canfermemoglu@ahievran.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

 

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı :  

49 kalem Ağ, Kamera ve Sistem Ekipmanları mal alımı 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yerleri : Üniversitemize ait tüm yerleşkelerde (Bağbaşı, Cacabey, Fizik Tedavi, 

Kaman, Mucur, Çiçekdağı vs.) 

c) Teslim tarihi : Sözleşme İmzalandığı günden itibaren 150 takvim günü içinde malları teslim 

edecektir. 

 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ahi Evran Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-Bağbaşı Yerleşkesi 

KIRŞEHİR 

b) Tarihi ve saati : 03.07.2017 - 14:00 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

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

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

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 

kişiliğin 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 kişiliğin noter tasdikli imza 

sirküleri,  

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  

4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde 

vereceklerdir.  

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 

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

muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk 

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

bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler 

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar 

nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,  

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak 

sağlanabilir. 

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu 

veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin 

sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci 

mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç 

kriterin birlikte sağlanması zorunludur. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. 

Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının 

parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,  



Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  

Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, taahhüt 

altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlere ilişkin mal satışlarının parasal 

tutarının ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini 

sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde 

belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif 

edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 

deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.  

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: 

Aşağıda istenen belgelerin madde numaraları teknik şartnamedeki numaralara ait olup aşağıda 

istenen belgeler için teknik şartnamenin ilgili madde ve başlıkları dikkate alınarak aşağıdaki belgeler 

teklif dosyasında sunulacak ihale komisyonu ona göre değerlendirme yapacaktır. 

4.1.23. - Teklif verecek istekliler ya da alt yüklenicileri, teklif edeceği ürünlerin ve markaların teknik 

servis işini yapabilecek personel araç ve gerece sahip olduğunu, servis ve teknik destek vermeye 

yeterli olduğunu gösterir belgeyi teklif ile birlikte sunacak ve arızalara en fazla 24 saat içinde 2 yıl süre 

ile müdahale edecektir. 

4.6.1.59. - GYİDY, en az 1 yıl tüm güncelleme, bakım ve destek paketleri ile teklif edilecektir. 

6.6.1.5. - Teklifte yer alan tüm malzemelerle ilgili katalog, broşür ve açıklayıcı teknik dokümanlar 

teklif ile birlikte verilecektir. 

6.12.3.3. - Engine Output (KW) cinsinden belirtilen güç değeridir. Bu güç değeri jeneratörün çalışma 

rakımında, 50°C ortam sıcaklığı ve 1500 devir/dakikada minimum 56kW olacaktır. Firmalar 

tekliflerinde Dizel motor performans eğrilerini vereceklerdir. 

6.13.1.10. - Teklif edilen klima cihazları ile ilgili kapasite değerleri, verim oranları gibi teknik özellikleri 

içeren seçim programı çıktıları teklif ile birlikte, cihaz çizimleri, montaj ve kullanıcı kılavuzları ise işe 

başlamadan önce kuruma verilmelidir. 

4.3.3. 

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler: 

  

Aşağıda istenen belgelerin madde numaraları teknik şartnamedeki numaralara ait olup aşağıda 

istenen belgeler için teknik şartnamenin ilgili madde ve başlıkları dikkate alınarak aşağıdaki belgeler 

teklif dosyasında sunulacak ihale komisyonu ona göre değerlendirme yapacaktır. 

3.10.1.17. - Kablolama üreticisinin Yerli Malı Belgesi olmalı ve teklif dosyasında sunulmalıdır. 



4.1.24. - İstekli, şartnameye uygun kamera modellerini belirten içeriğe sahip Üreticiden veya 

üreticinin Türkiye ofisinden en az 50.000 saat 7/24 çalışabilir belgesi almalı ve teklif zarfının içinde 

sunmalıdır. 

4.2.7. - Kamera görüntünün hareketli kısmı ile hareketsiz kısımlarını dinamik olarak kodlayarak H.264 

kodekte minimum %50'ye kadar veri tasarrufu sağlayan veya H.265 kodeğe sahip teknoloji olmalıdır. 

İstekli, üreticiden aldığı bu belgeyi teklif dosyasında sunmalıdır. 

4.3.6. - Kamera görüntünün hareketli kısmı ile hareketsiz kısımlarını dinamik olarak kodlayarak H.264 

kodekte minimum %50'ye kadar veri tasarrufu sağlayan veya H.265 kodeğe sahip teknoloji olmalıdır. 

İstekli, üreticiden aldığı bu belgeyi teklif dosyasında sunmalıdır. 

4.4.3. - FULLHD çözünürlüğe sahip kameralarda, görüntünün hareketli kısmı ile hareketsiz kısımlarını 

dinamik olarak kodlayarak H.264 kodekte minimum %50'ye kadar veri tasarrufu sağlayan veya H.265 

kodeğe sahip teknoloji olmalıdır. İstekli, üreticiden aldığı bu belgeyi teklif dosyasında sunmalıdır. 

4.4.14. - Kamera H264 formatında High veya Main Profile sıkıştırma özelliğine sahip olmalıdır. Bu 

özellik kamera broşüründe görünmüyor ise üreticiden ilgili modelin H.264 veya H.265 hangi profil 

olduğunu gösteren belge alınarak, teklif dosyası ile birlikte teslim edilecektir. 

4.7.2.4. - Ekranlar en az 50.000 saat ürün ömrüne sahip olacak ve bu özellik Üreticiden veya üreticinin 

Türkiye ofisinden belgelendirilecek olup teklif dosyasında sunacaktır. 

5.1.8. - Teklif edilecek Bütünleşik Sistem Mimarisi, teklif edilen sanallaştırma yazılımının hem 

sunucular/sistemler hem de veri depolama sistemleri için yayınladığı güncel donanım uyumluluk 

listesinde (Hardware Compatibility List - HCL) olacaktır. 

6.11.5.2.5.3. - Ayrıca teklif edilen akü kapasitesi ve adedi, akü üreticilerinin orijinal eğrilerine 

dayandırılarak hesaplanmalı, bu hesap tablosu teklif ile birlikte verilmelidir. 

6.12.3.5. - Teklif edilen Dizel Motorlar en az üç yıl süre ile Elektrojen Grupları üzerinde denenmiş 

olmalı ve belgelenmelidir. 

6.12.14.1. - TSE uygunluk belgesini teklifinde sunacaktır. 

6.14.1.8. - Kabinetler Yerli Malı belgesini tekliflerinde sunacaktır. 

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları 

ve açıklamaları içeren doküman: 

Aşağıda istenen belgelerin madde numaraları teknik şartnamedeki numaralara ait olup aşağıda 

istenen belgeler için teknik şartnamenin ilgili madde ve başlıkları dıkkate alınarak aşağdaki belgeler 

teklif dosyasında sunulacak ihale komisyonu ona göre değerlendirme yapacaktır. 

3.1.5. - İhale teklif dosyasında, teknik şartnamede belirtilen özellikler, ürün özellikleri tablosunda 

(data sheetlerinde) işaretlenmek suretiyle ilgili belgeler sunulacaktır. 

3.6.18. - Ağ yönetim yazılımının kurulacağı donanım ve yazılım platformu kurumumuz tarafından 

sağlanacaktır. Bunun için istenen minimum donanım ve yazılım gereksinimleri teklif veren firmalar 

tarafından tekliflerinde ve ürün broşürlerinde belirtilmelidir. 

4.6.1.60. - Yüklenici GYİDY için 2 yıl boyunca kamera başı lisans bedelinde teklif ettiği lisans başı birim 

fiyat garantisini sağlayacak ve bunu ihale teklif dosyasında yazılı olarak sunacaktır 



4.7.2.23. - Teklif edilen ürünün teknik özelliklerini içeren üretici bilgileri teklif verme aşamasında teklif 

dosyasında konacaktır. 

5.3.1. - Teklif edilecek Bütünleşik Sistem Mimarisi, üretici firmanın 3 yıl 7x24 garantili ertesi iş günü 

yerinde çözüm destek paketi ile teklif edilmelidir. 

6.9.6.1. - Üzerinde, tasarımı yapan firmanın kaşesi bulunan, sistemin tüm tasarım detaylarını, 

izometri görünüşünü, borulama, çap ve uzunluklarını ve sistemin sağlıklı çalışabilir olduğunu 

gösteren, bahsi geçen bilgisayar programı ile temin edilmiş "Sistem Kabul Raporu" 

6.9.6.2. - Temin edilecek tüm malzemelerin ayrıntılı katalog bilgileri ve onayları. 

6.12.2.5. - Jeneratör teklifi veren firmaların, kendi bünyesinde bakım ve onarım yapabilecek, bölge ve 

iller bazında alt servisleri olacaktır.Teklifinde bunu belgelendirilecektir. 

6.12.19.2. - Yüklenici firma; Dizel Elektrojen Grubu ve Otomatik Kumanda Panosu ile beraberinde yer 

alan Teknik Donanım Cihaz ve Teçhizatların, montajları ile ilgili, her türlü bilgileri, teknik resimleri, 

şemaları vb. gibi hususları içeren, dokümanlarında, teklifi ekinde verecektir. Bu Teknik Dokümanlar; 

bu maddede sayılan, Ünite, Birim, Unsur ve Teçhizatların montajlarının yapılacağı odanın boyutlarını 

ve özelliklerini göstereceği gibi, etraflı olarak resim ve yazılarla izah edecektir. 

7.2.6. - İstekli teklif ettiği cihazların marka ve modelini, yazılımlarda ise marka, sürüm vb. bilgilerini 

teklifinde belirtecektir. 

7.2.30. - İstekliler tekliflerinde yer verdikleri ürün özelliklerinin işaretlendiği, üretici firmaların 

broşür/katalog ve kullanım kılavuzlarını ve varsa ek özelliklerini ayrıntılı olarak açıklayıcı belgeleri 

teklifleri ile birlikte sunacaklardır. 

7.2.31. - İstekli firma tarafından şartnamenin her maddesi, aynı sıra ve düzende tek tek 

yanıtlanacaktır. Yanıtsız bırakılan, eksik yanıtlanan, anlaşılamayacak şekilde veya yoruma açık bir 

şekilde yanıtlanmış maddeler için, "istenen şartların istekli tarafından yerine getirilemediği" kabul 

edilecektir. 

7.2.33. - Teknik Şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda, broşürde veya katalogda olduğu 

belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenecektir. 

7.3.14. - İSTEKLİ teklif ettiği tüm ürünlerin özelliklerini içeren dokümanları (Türkçe veya İngilizce) 

teklifinde sunacaktır. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. 

Ayrı ayrı veya beraber olarak Ağ, Kamera ve Sistem Ekipmanları işine ait tek sözleşmede sadece 

kamuya yapılan işlerle ilgili iş deneyim belgesini sunacaktır. 

 

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

 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  

 



7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ahi Evran 

Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-Bağbaşı Yerleşkesi adresinden satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 

kullanarak indirmeleri zorunludur.  

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ahi Evran Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-Bağbaşı 

Yerleşkesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir.  

 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 

teminat vereceklerdir.  

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.  

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13. Diğer hususlar: 

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 

teklif üzerinde bırakılacaktır. 


