
ÖN YETERLİK İLANI 
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
“Uhem Hesaplama Kabiliyetini Arttırmak üzere Multi GPU içeren sunucu sistemleri ve 

gerekli ekipmanları (2021)”, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. 
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 2003/6554 sayılı Kararnamenin 19 uncu 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  : 2021/787731  
1- İdarenin 
a) Adresi  : İTÜ Rektörlüğü Ayazağa Yerleşkesi Maslak/ 

İstanbul  
b) Telefon ve faks numarası : 0212 285 6946 - 0212 285 6724 
c) Elektronik posta adresi  : akinpolat@itu.edu.tr 
2- Ön yeterlik konusu malın 
a) Niteliği, türü ve konusu  : Uhem Hesaplama Kabiliyetini Arttırmak üzere Multi 
  GPU içeren sunucu sistemleri ve gerekli ekipmanları 
b) Miktarı  : 1 Kalem 
c) Yapılacağı yer  : İTÜ, Ayazağa Kampüsü, Maslak/İstanbul 
d) Süresi  : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) 

haftadır. 
3- Ön yeterlik değerlendirmesinin  : 
a) Yapılacağı yer  : İTÜ Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul 
b) Tarihi ve saati  : 24.12.2021-10.00 
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: 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı. 
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

 



4.1.3.2. 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, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu. 
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen taahhütname. 
4.1.6. İhale dokümanı satın aldığına dair belge. 
4.1.7. Önerilen ürüne ait teknik doküman ve katalog. Tedarik edilecek sunucular en az, 

“EN60950-1” ürün güvenlik standartlarını ve “EN55022 Class A veya EN 55032, EN55024” 
elektromanyetik uygunluk standartlarını ve “CE Conformity of Europe” standartlarını 
destekleyecektir. Bu hususlar cihazların orijinal kataloglarında veya ayrıca sertifika olarak ihale 
dosyasında bulunacaktır. 

4.1.8. İsteklinin, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 5 yıl içinde, kesin kabul 
işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde 
bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen, ihale konusu iş veya benzer işlere 
ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. 500.000.-TL’den az olmamak üzere, 
ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin 
sunulması gerekir. 

4.1.9. Yüklenici firma servis seviyesini ayrıca üreticiden aldığı bir taahhütname ile 
belirtmelidir. 

4.1.10. Teknik şartnamenin tüm maddelerine (tekliflerinde seçtiklerini belirttikleri 
seçeneğe ve genel şartlara ait tüm maddelere) açık bir şekilde cevap verilmelidir. “Okunmuştur”, 
“Anlaşılmıştır” vb. türündeki yanıtlar kabul edilmeyecektir. Teknik özelliklerin 
değerlendirilebilmesi için önerilen sistemdeki bileşenlere ait detaylar (marka, model, hız, kapasite 
gibi) belirtilen maddelere cevap olarak açıkça verilmelidir. 

4.1.11. En az 3 (üç) yıl süre ile, mesai saatleri içerisinde teknik destek sağlayacağını ve 
gerektiğinde parça talebini üretici kuruma ileteceği ile ilgili taahhütname. 

4.1.12. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 200.- TL 

bedelle satın alınabilir. 
6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 
7- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İTÜ Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
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