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Projesi’nin giderlerine yönelik olarak Dünya Bankası idaresinde olacak Frit Fonu kapsamında
bir hibe sunmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı, bahsi geçen hibenin bir kısmını projenin iletişim
stratejisi çerçevesinde proje web sitesi geliştirilmesi ve bakımı işlerine yönelik sözleşme
kapsamındaki uygun ödemeler için kullanma arzusundadır.
Danışmanlık hizmetleri (“Hizmetler”) nin kapsamı aşağıdaki gibidir:
- Proje web sitesi geliştirme çalışmaları
- Web sitesi bakım ve güncelleme çalışmaları
Bahsekonu Hizmetler için süre yirmidört (24) ay olarak öngörülmektedir.
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı uygun danışmanlık
firmalarını (“Danışmanlar”), adı geçen hizmetleri sağlamaya yönelik olarak ilgi bildiriminde
bulunmaya davet etmektedir. İlgilenen Danışmanlar, hizmetleri yerine getirmek üzere istenen
deneyime ve niteliklere sahip olduklarını gösteren bilgi ve belgeleri sağlamalıdırlar. Kısa liste
oluşturulmasına yönelik kriterler aşağıda verilmektedir:
-

-

-

İş tanımında belirtilen hizmetler ile ilgili asgari 3 yıl firma deneyimi,
Kamu kurumları, odalar, STK’lar gibi kurum/kuruluşların proje bazlı veya kurumsal
web sitesi, web portalı, hizmet yazılımı, mobil uygulama hizmetlerinden birini
gerçekleştirmiş olmak,
Özel sektörde kurumsal veya uluslararası firmaların proje bazlı veya kurumsal web
sitesi, web portalı, hizmet yazılımı, mobil uygulama hizmetlerinden birini
gerçekleştirmiş olmak,
Yukarıdaki hizmetlere ilişkin personel ve idari kapasite,
Tercihen hizmet alımı ilan tarihi itibariyle iş tanımında belirtilen personelleri istihdam
ediyor olmak,

Hizmetler ile ilgili detaylı İş Tanımı’na aşağıda verilen internet adresinden ulaşılabilir:
www.iedb.meb.gov.tr

İlgilenen Danışmanlar, IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri (Temmuz 2016) (“Satın
Alma Düzenlemeleri”)’nin Dünya Bankası’nın çıkar çatışması durumundaki politikasını
ortaya koyan 3.14 numaralı paragrafı ilgili Danışmanların dikkate alması gerekmektedir.
Danışmanlar niteliklerini artırmak üzere diğer firmalarla ortak girişim veya taşeronluk şeklinde
birleşme yoluna gidebilirler. Ortak Girişim olması hainde, Ortak Girişimin bütün ortakları
birlikte değerlendirilecek ve ihalenin verilmesi durumunda sözleşmeyi birlikte imzalayacaklar
ve İdareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. İlgilenen Danışmanlar
başvurularında, kuracakları birlikteliğin yapısını ve ortakların ve alt yüklenicilerin görevlerini
açık bir biçimde belirtmelidir. “İşbirliğiyle” veya “İştirakiyle” gibi açık olmayan ibareler kısa
liste için dikkate alınmayacaktır.
Danışmanlık Firmasının seçimi, Satın Alma Düzenlemeleri’nde belirtilen “Danışmanların
Niteliklerine Dayalı Seçim (CQS) Yöntemi” prosedürlerine uygun olarak yapılacaktır.
İlgilenen Danışmanlar, Türkiye yerel saatiyle 09.00 ila 18.00 arasındaki çalışma saatlerinde,
aşağıdaki adresten daha fazla bilgi alabilir.
Danışmanlar’ın orijinal ilgili bildirimi başvurularını Türkçe dışında bir dilde sunmaları halinde
başvuruyla ilgili tüm belgeleri Türkçe tercümeleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
Danışmanlar’ın bu kapsamda İdareye sunacakları İlgi Bildirimi Başvuruları son teslim
tarihinden itibaren bir (1) yıl süre ile geçerli sayılacaktır
İlgi bildirimlerinin, 19 Şubat 2018 tarihi Saat 16:00’a kadar yazılı olarak, aşağıdaki adrese
“Proje Web sitesi Geliştirilmesi ve Bakımı Danışmanlık Hizmet Alımı (FRIT1-WB-DH-0704)” ibaresini açıkca taşıyacak şekilde elden veya postayla veya faksla veya elektronik
postayla ulaştırılması gerekmektedir:
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı
Proje Uygulama Birimi
Gazeteci Muammer Yaşar Bostancı Caddesi
MEB Beşevler Kampüsü B Blok
Telefon: 0312 413 31 33
Faks: 0312 413 31 32
E-mail: iedb_frit@meb.gov.tr

