
UHF RFID AKILLI KÜTÜPHANE SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 
ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARI KĠLĠS 7 ARALIK 
ÜNĠVERSĠTESĠ 
 
UHF RFID Akıllı Kütüphane Sistemi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP 
üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

ĠKN : 2020/184624 

1-Ġdarenin 

a) Adı : ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI 

YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARI KĠLĠS 7 ARALIK 

ÜNĠVERSĠTESĠ 

b) Adresi : Mehmet Sanli Mah. Dogan Güres Pasa Bulvari 134 79000 

KĠLĠS MERKEZ/KĠLĠS 

c) Telefon ve faks numarası : 3488141086 - 3488142660 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 

internet sayfası 

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

 
2-Ġhale konusu mal alımın 

a) Adı : UHF RFID Akıllı Kütüphane Sistemi 

b) Niteliği, türü ve miktarı : 9 Kalem UHF RFID Akıllı Kütüphane Sistemi Alımı 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 

bulunan idari Ģartnameden ulaĢılabilir. 

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon 

Daire BaĢkanlığının belirleyeceği yere teslim, montaj ve 

kurulum yapılacaktır. 

ç) Süresi/teslim tarihi : ĠĢin süresi 90 (doksan) takvim günüdür. SözleĢmenin 

imzalanmasını takip eden 90 (doksan) takvim günü 

içerisinde yüklenici teslim, montaj ve kurulum iĢlerini 

yapmıĢ olacaktır. 

d) İşe başlama tarihi : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip iĢe baĢlanacaktır. 

 
3-Ġhalenin 

a) İhale (son teklif verme) tarih ve 

saati 

: 04.05.2020 - 14:30 

b) İhale komisyonunun toplantı yeri 

(e-tekliflerin açılacağı adres) 

: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı Toplantı Salonu 

 
4. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
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 
sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 



4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
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 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 belgeye ilişkin bilgiler, 

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

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1. ĠĢ deneyimini gösteren belgelere iliĢkin bilgiler: 

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

edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 

deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere iliĢkin bilgiler: 

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler, 

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya 

belgelere ilişkin bilgiler, 

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge 

faliyet belgesine ilişkin bilgiler. 

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin 

yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile 

tevsik edilir. 

a) Ġstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Ġsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Ġsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Ġmalat Yeterlik 

Belgesi, 

d) Ġsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiĢ olan teklif ettiği mala iliĢkin Yerli Malı Belgesi 

veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi, 

e) Ġsteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya 

kuruluĢlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 

4.3.3. SatıĢ sonrası servis, bakım ve onarıma iliĢkin belgeler: 

Ġstekli, satıĢ sonrası servis ve bakım onarım hizmetlerinde yetkin olduğunu tespiti amacıyla TS 

13149, TS 12540, TS 12498 standartlarında TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi'ni teklif dosyasına 

eklemelidir. 

Teknik Ģartnamede CE belgesi istenen ürünlere ait CE belgesi veya CE Uygunluk Beyanı ihale 

dosyasına eklenip ihale aĢamasında sunulacaktır. 

4.3.4. 

4.3.4.1. Standarda iliĢkin belgelere ait bilgiler: 

Teknik ġartnamenin; 

- 5.15. Teklif edilen UHF RFID Akıllı Kütüphane Sistemi, daha önce baĢka idarelerin 

uygulamalarında denenmiĢ ve baĢarılı olan bir sistem olmalı; kurulum, uygulama yazılımıyla 

entegrasyon, bakım ve destek hizmetleri (RFID donanımının iĢleyiĢini ve haberleĢmesini 

düzenleyen "alt-düzey [low-level]" programlar dahil olmak üzere) sunulmalıdır. Ġsteklilerin bu 

konudaki ilgili referansları teklifle birlikte sunulmalıdır. 

- 7.1.10. RFID yayın etiketi kurum tarafından projenin ileriki dönemlerinde alternatif tedarikçiler 

tarafından da tedarik edilebilecek, sisteme entegre olabilecek yukarıda belirtilen standartlar 

çerçevesinde olmalıdır. Ġstekli firma bu durumu taahhüt edecek ve bu taahhütnameyi ihale 

dosyasına ekleyecektir. 

- 7.1.18. Teklif edilecek olan RFID yayın etiketlerinin belirtilen standartlara, ölçülere ve 

protokollere uygunluğunun belirlenmesi açısından, bu özellikleri tevsik eden belgeler ihale 

aĢamasında değerlendirilmek üzere ihale dosyasına eklenecektir. 

4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına iliĢkin bilgiler ile teknik 

Ģartnameye cevapları ve açıklamaları: 



- Teklif edilen bütün ürünler için Türkçe katalog sunulacaktır. Ġstekliler, ihaleye ait teknik 

Ģartnameye cevaplar ile birlikte teklif ettiği tüm ürünleri tam listesiyle birlikte bu ürünlerin tüm 

teknik özelliklerini içeren dokümanları ve/veya broĢürleri ihale aĢamasında değerlendirilmek 

üzere teklif ekinde sunmalıdır. Verilen doküman ve/veya broĢürlerde teklif edilen ürünlerden 

baĢka ürünler de varsa, Ġstekliler teklif ettiği ürünü, ürün kodunu belirterek ve daire içine alarak 

iĢaretlemelidir. Verilecek doküman veya broĢürlerdeki iĢaretlenmiĢ malzemeler ile teknik 

Ģartnameye verilen cevapların karĢılaĢtırılması yapılacak ve duruma göre karar verilecektir. 

Ġstekli bu ihalede vereceği herhangi bir malzeme ile ilgili bir teknik doküman/broĢür 

sunamıyorsa, sunduğu broĢür/dokümanlar teknik Ģartnameyi karĢılamıyorsa veya Ġsteklinin 

verdiği broĢür/dokümandan hangi malzemenin kullanılacağı net anlaĢılamıyorsa Ġsteklinin 

teklifi ihale dıĢı bırakılacaktır. Ġstekli, vereceği broĢürlerin fotokopilerini ya da web sayfası 

çıktılarını verebilir. Ġstekliler, Ġdare'ye sunulan broĢürlerin asıllarının görülmesi istendiğinde 

bunları sunmak durumundadır. 

- Teknik ġartnamenin, Numune ve Katalog baĢlıklı 6.5.1. Maddesinde belirtilen; Ġstekliler 

aĢağıdaki teknik özelliklere ve ebatlara uygun olarak 5 (beĢ) adet etiket numunesi, teklif edilen 

bütün ürünlere ait broĢür ve/veya katalogları hazırlayarak ihale dosyası içerisine koyacaklar. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.4.1. 

Kütüphane Güvenlik Sistemleri ile ilgili olarak, Kamu veya Özel Sektör Kütüphanelerinde 

kurulan her türlü RFID donanım ve yazılım kurulumlarına ait iĢler benzer iĢ olarak kabul 

edilecektir. 

 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 
tamamında % 15 (yüzde on beĢ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
 
7. İhale 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 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
 
 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
 
11. İstekliler 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 90 (doksan) takvim günüdür. 
 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 
15. Diğer hususlar: 
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 

 


