ÖN YETERLİK İLANI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Projeleri Koordinatörlüğünden:
1 adet Sanallaştırma Ekipmanları ve Yazılımları alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan
01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. maddesine göre belli istekliler
arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen
bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2020/636874
1- İdarenin
a) Adresi
: Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğü İncivez / ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası
: 0 372 291 1493 Faks: 0 372 257 4579
c) Elektronik posta adresi
: ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının
görülebileceği internet adresi (varsa) : http://w3.beun.edu.tr/
2- Ön yeterlik konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1 adet Sanallaştırma Ekipmanları ve Yazılımları
b) Teslim [yeri/yerleri]
: ZBEÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Mühendislik
Fakültesi Sistem Odaları İncivez/ ZONGULDAK
c) Teslim [tarihi/tarihleri]
: Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren
60 (altmış) takvim günüdür.
3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer
: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez
Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezi Toplantı
Salonu İncivez / ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 23/12/2020 Çarşamba günü – Saat: 14:00
4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) (Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.)
b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya
imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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,
c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,
ç) Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri,
d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş
ortaklığı beyannamesi,
f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, standart forma
uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3.2. Firma teklif ettiği cihazlara ait ürünlerin üreticisinden veya yetkili distribütöründen
almış olduğu yetki belgesini teklif dosyasında sunmalıdır.
4.3.3. Firma, teklif ettikleri ürünlere ait marka model listesini teklif dosyasında sunmalıdır.
4.3.4. Teklif veren istekliler teknik şartnamenin tüm maddelerine “Teknik Şartnameye Uygunluk
Beyanı” adı altında tek tek cevap vermeli ve cevaplı şartname ihale dosyasında bulunmalıdır.
4.3.5. Teklif edilen veri depolama ünitesi verilen diskler ile %80 okuma %20 yazma işyükünde
ve 8K blok boyutu ile en az 60.000 IOPS değerine ulaşabilmelidir. Yüklenici teklif ettiği cihazın
bu performans değerini sağladığını ilgili üreticinin performans hesaplama aracı çıktısını teklif
dosyasına koyarak belgelemelidir.
4.3.6. Veri depolama ünitesi ve sunucu için tanıtıcı; katalog, broşür, fotoğraf vb.
dokümanları Türkçe veya İngilizce olarak ihale dosyasında sunmalıdır.
4.3.7. Teklif edilecek tüm sanallaştırma yazılımlarının, üreticinin yetkili kıldığı distiribütör
kanalından temin edildiği belgelendirilebilmelidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. İhale dokümanı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK adresinden görülebilir ve 100,00.-TL
(Yüz Türklirası) karşılığı B.E.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın (Ziraat Bankası
Zonguldak Şubesi TR88 0001 0001 3145 0965 8552 11) nolu hesabına yatırılan bedelin makbuzu
ile yine aynı adresten satın alınabilir.
6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın alması zorunludur.
7- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Zonguldak
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez /
ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
9- Söz Konusu İhale 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
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