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GOAL Türkiye ve Suriye Ofisleri için Ofis BT Malzemeleri Tedariki ve 
Teslimatına İlişkin İhaleye Davet Belgesi (ITT)  

Ref. No: ANK-IT-31768  
GOAL dolandırıcılığa, rüşvete ve yolsuzluğa tamamen karşıdır. 

  
GOAL fiyat teklifleri için para talep etmez. Para veya başka bir fayda elde etmek için hareket edilmesi halinde 

veya dolandırıcılık, rüşvet veya yolsuzluk yapıldığı ile ilgili şüphelerinizin olması durumunda lütfen 
speakup@goal.ie adresine e-posta göndererek durumu bildiriniz. 

 
Durumu bildirirken lütfen olabildiğince fazla bilgi veriniz. 

1 GOAL HAKKINDA 
1977 yılında kurulan GOAL, kriz zamanlarında sürdürülebilir ve yenilikçi erken müdahalelerde bulunmak ve 
toplulukların yoksulluk ve hassasiyetlerini azaltmak için kalıcı çözümler üretmelerine yardımcı olmak amacıyla 
topluluklarla çalışan uluslararası bir insani yardım ve kalkınma kuruluşudur. GOAL 60’tan fazla ülkede hizmet vermiş 
ve neredeyse tüm büyük insani afetlere müdahalede bulunmuştur. Şu anda küresel ölçekte 13 ülkede 
operasyonlarımız bulunmaktadır. GOAL ve operasyonları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen www.goalglobal.org 
adresini ziyaret ediniz.  

2 ÖNERİLEN ZAMAN ÇİZELGESİ 
 

Sıra Madde Tarih  
1 İhaleye Davet Belgesinin çıkarılması  17 Kasım 2022 Perşembe 
2 Açıklamalar için kapanış tarihi  28 Kasım 2022 Pazartesi 23:59 İrlanda Saati (UTC) 
3 Tekliflerin alınması için kapanış tarihi ve saati  8 Aralık 2022 Perşembe, 23:59 İrlanda Saati (UTC) 
4 Teklif açılış yeri  GOAL Library Road, Carnegie House – Dun Laoghaire 
5 Teklif açılış tarihi  9 Aralık 2022 Cuma, 11:00 İrlanda Saati (UTC) 

3 GEREKSİNİMLERE GENEL BAKIŞ 

3.1 AMAÇ 
GOAL Suriye BT Birimi, iş amaçlı kullanım için BT malzemelerinin tedarikine ihtiyaç duymaktadır. GOAL, muhtemel 
tedarikçileri teslimat da dahil olmak üzere tek seferde ve doğrudan tedarik ile BT malzemelerinin tedarikine yönelik 
tekliflerini göndermeye davet etmektedir. İhtiyaç duyulan malzemeler aşağıdaki alanlara aittir:  

• Çevre Birim Cihazları & Donatılar 
• Güvenlik Cihazları & Lisanslar 

mailto:speakup@goal.ie
http://www.goalglobal.org/
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Malzemeler Azez, Kuzey Halep’teki GOAL Ofislerine ve Türkiye’deki Ankara ve Antakya GOAL Ofislerine teslim 
edilecektir. Teslim yerlerine yönelik kesin bilgiler, değerlendirme süreci bitiminde ve sözleşme/sözleşmeler hazırlık 
aşamasına geldiğinde kazanan tedarikçilere verilecektir.  
Asgari kapasite ve kabiliyete sahip olan nitelikli tedarikçiler, tekliflerini her bir lot için veya üç (3) lotun tamamı için 
göndermeye davet edilmektedir. Her bir lot, ayrı ayrı değerlendirilecektir:  

1) ANK-IT-31768, ANK-IT-31766 & ANK-IT-31756 LOT 1: Monitör, Çok Fonksiyonlu Cihazlar ve Sarf Malzemeleri 
Tedariki ve DDP Incoterms 2020 olarak Azez, Ankara, Antakya’ya Teslimatı 

2) ANK-IT-31767, ANK-IT-31765 & ANK-IT-31754 LOT 2: Monitör, Çok Fonksiyonlu Cihazlar, Projektör ve Sarf 
Malzemelerinin Tedariki ve DDP Incoterms 2020 olarak Azez ve Antakya’ya Teslimatı 

3) ANK-IT-31759 & ANK-IT-31760, LOT 3: Güvenlik Cihazlarının & Lisansların Tedariki ve DDP Incoterms 2020 
Olarak Antakya’ya Teslimatı 

Tedarikçiler, fiyat teklifi verdikleri bir LOT’taki her kalem için teklif vermek zorundadır. Tüm kalemlere fiyat teklifi 
verilmeden gönderilen LOT teklifleri için ilgili LOT’un tamamına yönelik fiyat teklifi riske atılmış olur. 

Ürünler, miktarlar ve teslimat yerleri ile ilgili kesin bilgiler aşağıda verilmiştir.  
Teknik parametreler, işbu İhaleye Davet Belgesi Ek 1’de verilen asgari şartname özelliklerini karşılamalı veya bu 
özelliklerin ötesine geçmelidir.  
Muhtemel tedarikçiler, Ek 1’de yer alan şartname özelliklerinden fazlası ek hizmet ve işlevleri kısaca fakat yeterli 
şekilde Ek Bölüm 1 – Teknik Teklif içinde açıklamaya ve tekliflerini geliştirmeye davet edilmektedir.   
Marka isimleri ile ilgili not:  

LOT 3 altındaki ürünler dışında değerlendirme sürecinde belirli markalara yönelik tercih bulunmayacaktır. LOT 1 ve 
LOT 2 için bu İhaleye Davet Belgesinde ve Eklerinde yer alan marka veya model isimleri sadece bilgilendirme 
amaçlıdır ve asgari özellikleri taşıyan ve donör gereksinimlerini karşılayan tüm eşdeğer ürünler kabul edilebilir.  LOT 
3 ile ilgili olarak ise GOAL BT Ekibi, küresel bir kapsama ve BT güvenliği kontrolüne sahip olmak için Meraki markasını 
güvenlik duvarı teknolojisi bakımından standart olarak belirlemiştir. Diğer markalar kabul edilmeyecektir.   

Başarılı tedarikçiden/tedarikçilerden, malların teslimatı ve/veya ithalatı üzerine aşağıdakilerden bir kısmı veya 
tamamı istenebilir. Bu belgeler, aşağıdaki listedekilerle sınırlı değildir. Belgeler sadece bilgilendirme amacıyla 
listelenmiştir ve teklifle gönderilmek zorunda değildir:    

• Ticari Fatura 
• Nakliyat Faturası 
• Çeki Listesi 
• Her bir ürün kalemi için Menşe Belgesi  
• Tedarikçi İrsaliyesi veya Sevk Belgesi 
• Teslim Belgesi 

3.2 TESLİM EDİLECEK ÜRÜNLER VE TESLİMAT PLANI  
LOT 1: Monitör, Çok Fonksiyonlu Cihazlar ve Sarf Malzemelerinin Tedarik Edilmesi ve DDP Incoterms 2020 
Olarak Azez, Ankara ve Antakya’ya Teslimatı  

No. Madde Miktar  Teslimat Yeri 

1 Çok Fonksiyonlu Ofis Cihazı (Yazıcı ve Tarayıcı)  15 Azez 
2 Madde 1’de yer alan Çok Fonksiyonlu Ofis Cihazı 

(Yazıcı ve Tarayıcı) ile uyumlu kartuş  
25 Azez 

3 Yoğun Kullanılan Çok Fonksiyonlu Cihaz (Yazıcı ve 
Tarayıcı)  

1 Antakya 
1 Ankara 
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4 Madde 3’te verilen Yoğun Kullanılan Çok Fonksiyonlu 
Cihaz (Yazıcı ve Tarayıcı) ile uyumlu kartuş. 

5 Antakya 
5 Ankara 

5 Masaüstü Monitör 10 Antakya 
10 Ankara 

6 2-metre HDMI Kablosu, Madde 5’te yer alan Masaüstü 
Monitörlerle uyumlu olmalıdır.   

10 Antakya 
10 Ankara 

7 Taşınabilir Mini Projektör 4 Antakya 
8 5-metre HDMI Kablosu, Madde 7’de yer alan 

Taşınabilir Mini Projektör ile uyumlu olmalıdır. 
4 Antakya 

 
Yukarıdaki tabloda yer alan kalemlere yönelik asgari teknik şartname özellikleri Ek 1’de bulunabilir. Tüm ürünler 
orijinal ambalajında ve üretici belgeleri ile birlikte teslim edilecektir.   
Yukarıdaki tabloda yer alan tüm ürünler aşağıda yer alan şehirlere DDP Incoterms 2020 olarak teslim edilecektir: 

• DDP Incoterms 2020 Antakya 
• DDP Incoterms 2020 Ankara 
• DDP Incoterms 2020 Azez – ticari sınır ötesi nakliye. Mallar Türk tırlarından Suriye tırlarına transfer 

edildiğinde tedarikçinin sorumluluğu sonlanacaktır.  
Önemli Not: LOT 1 altındaki ürünlerin gereken miktarlarda satın alımı; USAID ADS Chapter 303 Grants and 
Cooperative Agreements to Non-Governmental Organizations, Madde 303.3.35.2- Belirli Telekomünikasyon ve 
Güvenlik Kamera Donanım ve Hizmetleri (son gözden geçirme: 07/01/2022) hususuna tabidir. Buna göre: 
‘’13 Ağustos 2020 tarihinden itibaren uygulanacak şekilde fon alan taraf, ilgili fonu kullanarak programının 
uygulanması için belirli telekomünikasyon donanımlarını veya hizmetlerini satın alamaz.   
ABD kuruluşları için geçerli olan 2 CFR 200.216 ve ABD dışı STK’lar için geçerli olan “Belirli Telekomünikasyon ve 
Güvenlik Kamera Hizmetleri veya Donanımları Hususundaki Yasak” standart hükmü; belirli telekomünikasyon ve 
güvenlik kamera sistemlerinin veya donanımlarının satın alınması için doğrudan ve dolaylı maliyetler, maliyet payı 
ve program geliri de dahil olmak üzere fonların kullanımını yasaklayan 2019 Mali Yılına Yönelik John S. McCain Ulusal 
Savunma Yetki Yasası (NDAA) Madde 889(b)’u (Pub. L. 115-232) uygulamaktadır. Hüküm; Huawei Technologies 
Company veya ZTE Corporation, Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology 
Company veya Dahua Technology Company (ya da bağlı ve ilgili kuruluşları) tarafından üretilen veya sağlanan belirli 
telekomünikasyon donanımlarını ve hizmetlerini kapsamaktadır.  
Özel bir sözleşme gereksinimi hükmünde veya sözleşmedeki standart bir hükümde aksi belirtilmedikçe bu tür 
telekomünikasyon donanımları veya hizmetleri 2 CFR 200.471’de belirtildiği üzere izin verilmeyen maliyetlerdir. Bu 
nedenle fonu alan taraf, 2 CFR 200.216’da bahsedildiği üzere belirtilen telekomünikasyon donanımları veya 
hizmetlerine ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı maliyetler, maliyet payı veya bu sözleşme altında elde edilen 
program geliri de dahil olmak üzere bu maliyetler için sözleşme fonlarını kullanamaz. Bölüm 889’daki yasaklar, 13 
Ağustos 2020 tarihinden öncesine uygulanmaz.’’ 
 
Yani yukarıda belirtildiği üzere verilen telekomünikasyon ve güvenlik kamera sistemleri veya ekipmanları ile ilgili 
teklifleri kabul edemiyoruz. Tedarikçi, yukarıda verilen ürünlerin aşağıdaki kaynaklardan olmamasını sağlayacaktır:    
• Huawei Technologies Company veya  
• ZTE Corporation (ya da diğer bağlı ve ilişkili kuruluşlar) ve  
• Hytera Communications Corporation,  
• Hangzhou Hikvision Digital Technology Company veya  
• Dahua Technology Company (ya da diğer bağlı ve ilişkili kuruluşlar).  
Yukarıdaki düzenlemeye dahil olan yasaklı şirketlerin listesini  burada bulabilirsiniz.  
 
LOT 2: Monitör, Çok Fonksiyonlu Cihazlar, Projektörler ve Sarf Malzemelerinin Tedariki ve DDP Incoterms 2020 
Olarak Azez ve Antakya’ya Teslimatı   

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/303.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/303.pdf
https://umd.service-now.com/itsupport/Required_Fields?id=kb_article_view&sys_kb_id=636d8324973e4510b8253b0e6253af7d
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No. Madde Miktar Teslimat Yeri 
1 Yoğun Kullanılan Çok Fonksiyonlu Cihaz (Yazıcı ve 

Tarayıcı) 
4 Azez 

2 Madde 1’de yer alan Yoğun Kullanılan Çok Fonksiyonlu 
Cihaz (Yazıcı ve Tarayıcı) ile uyumlu kartuş. 

10 Azez 

3 Masaüstü Monitör 25 Antakya 
4 Madde 3’te verilen Masaüstü Monitör ile uyumlu 2 

metre HDMI Kablosu. 
25 Antakya 

5 Çok Fonksiyonlu Ofis Cihazı (Yazıcı ve Tarayıcı) 2 Antakya 
6 Madde 5’te yer alan Çok Fonksiyonlu Ofis Cihazı (Yazıcı 

ve Tarayıcı) ile uyumlu kartuş.  
10 Antakya 

7 Projektör 3 Antakya 
8 Madde 7’de verilen Projektör ile uyumlu 10 metre 

HDMI kablosu. 
3 Antakya 

 
Yukarıdaki tabloda yer alan ürünlerin asgari teknik şartname özellikleri Ek 1’de bulunabilir. Tüm ürünler orijinal 
ambalajında ve üretici belgeleri ile teslim edilecektir.   
Yukarıdaki tabloda listesi verilen tüm ürünler aşağıda verilen lokasyonlara DDP Incoterms 2020 olarak teslim 
edilecektir:   
• DDP Incoterms 2020 Antakya 
• DDP Incoterms 2020 Azez – ticari sınır ötesi nakliyat.  
 
LOT 3: Güvenlik Cihazlarının & Lisanslarının Tedariki ve DDP Incoterms 2020 Olarak Antakya, Türkiye’ye Teslimatı  
No. Madde Miktar Teslimat Yeri 

1 Cisco Meraki MX 85 Firewall 2 Antakya 
2 Cisco Meraki MX84 İleri Güvenlik Lisansı (müşteri desteği 

de dahil)- 3 Yıl 
2 Antakya 

Yukarıdaki tabloda verilen her iki ürün de DDP Incoterms 2020 olarak GOAL Antakya ofislerine teslim edilecektir. 
Madde 2’de yer alan lisans aboneliği güvenli olan dijital bir yöntemle teslim edilecektir (kazanan tedarikçi ile 
sözleşme imzalandıktan sonra detaylar belirlenecektir). Tüm ürünler orijinal ambalajlarında ve üretici belgeleriyle 
birlikte teslim edilecektir.    

4 SATIN ALMA HÜKÜMLERİ (LOT 1, LOT 2 & LOT 3) 

4.1 SATIN ALMA SÜRECİ 
 Bu ihale, GOAL Uluslararası İhale Prosedürü altında yürütülmektedir.  
 Bu satın alımın Sözleşme Makamı GOAL’dur.  
 Bu satın alım USAID ve ECHO tarafından finanse edilmektedir ve ihale ve bu ihaleden ortaya çıkacak olan 

tüm sözleşme ve anlaşmalar birden fazla donörün düzenlemelerine uygun olacaktır.  

4.2 AÇIKLAMALAR VE SORULARIN ELE ALINMASI   
 GOAL, bu İhaleye Davet belgesini oluşturmak için kullanılan dil ve hükümlerde olabildiğince net olmaya 

çalışmıştır. Bu belgede veya bu İhaleye Davet ile ilgili diğer belgelerde kullanılan kelimelerden veya 
hükümlerin anlamından veya yorumlanmasından belirsizliklerin ve karışıklıkların ortaya çıkması durumunda 
bu kelime veya hüküme GOAL tarafından atanan anlam ve yorum nihai olacaktır. GOAL, bu belgenin veya 
bu belge ile ilgili diğer belgelerin yanlış anlaşılması sorumluluğunu kabul etmez.   
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 Ek bilgi veya açıklama talepleri Bölüm 2 ‘Önerilen Zaman Çizelgesi’ uyarınca ve belirlenen zaman aralığında 
yapılabilir. İşbu İhaleye Davet Belgesi ile ilgili tüm sorular yazılı olarak clarifications@goal.ie üzerinden 
GOAL’a iletilecektir. E-postanın konu kısmında GOAL Türkiye ve Suriye Ofisleri için Ofis BT Malzemeleri 
Tedariki ve Teslimatına İlişkin İhaleye Davet Belgesi (ITT) referans bilgisi yer alacaktır. Yanıtlar toplanacak 
ve uygun zamanda https://www.goalglobal.org/tenders adresinde yayınlanacaktır. 

4.3 TEKLİFLERİN GÖNDERİLMESİNE YÖNELİK KOŞULLAR  
 Teklifler İngilizce veya Türkçe olarak doldurulmalıdır. İki versiyon arasında tutarsızlık olması durumunda, 

İngilizce versiyon geçerli olacaktır. 
 Teklif Verenler işbu İhaleye Davet Belgesinde belirtilen tüm gereklilikleri karşılamalı ve tekliflerini Yanıt 

Formatında sunmalıdır.  
 Herhangi bir belgenin gereken formatta verilmediği neredeyse tüm durumlarda sonuç ihale teklifinin 

reddedilmesi olacaktır. Tekliflerin yeniden talep edilmesi üzerine en geç 3 (üç) iş günü içinde doğru formatta 
sunulmaması durumunda teklif veren süreçten diskalifiye edilecektir.  

 Teklif Verenler, tüm tekliflerin adil ve yasal bir şekilde değerlendirildiğinden emin olmak için tüm ilgili 
belgeleri açıklamalıdır. Buna ek olarak teklif verenler eylemlerinin sözleşmenin başarılı bir şekilde yerine 
getirilmesi veya GOAL’un günlük operasyonları üzerinde etkisi olabileceğini bildikleri veya inandıkları tüm 
önerilerin ayrıntılarını vermelidir. İhale ile ilgili olduğunu bildiği herhangi bir bilgiyi saklamasına veya GOAL’u 
veya değerlendirme ekibini herhangi bir şekilde yanlış yönlendirmesine yönelik tüm girişimlerin sonucunda 
Teklif Verenin teklifi diskalifiye edilecektir.  

 Teklif Verenler, bu İhaleye Davet Belgesinde tanımlanan tüm giderlerin ayrıntılarını vermelidir. Buna ek 
olarak tekliflerin içinde, bu belgede açıkça belirtilemeyen/talep edilemeyen hizmetlerin GOAL tarafından 
kullanılması üzerine herhangi bir şekilde ortaya çıkacak tüm maliyetlerin ayrıntılarını vermelidir. Bir Teklif 
Veren ile sözleşme yapılması durumunda beyan edilmeyen maliyetlerin kullanımının kusur olarak kabul 
edileceği hususunda Teklif Verenler uyarılmaktadır.  

 Bir Teklif Verenin dahil olduğu tüm çıkar çatışmaları (GOAL personeli ile herhangi bir aile ilişkisinin 
bulunması da dahil olacak şekilde) GOAL’a tamamen bildirilmelidir. Bu husus özellikle çıkar çatışmasının 
Teklif Veren tarafından önerilen tavsiye veya tekliflerle ilgili olması durumunda önemlidir.  

 GOAL, ihale hazırlama veya gönderme süreçlerinde veya ilgili çalışmalarda Teklif Verenler tarafına yansıyan 
hiçbir maliyetten sorumlu değildir.  

 GOAL, cevapların ve nihai tekliflerin Değerlendirme Sürecinde belirtilen ayrıntılara uygun olarak 
değerlendirilmesi de dahil olmak üzere bu ihale sürecini yürütecektir. Teklifler belirlenen en az 3 (üç) GOAL 
personeli tarafından açılacaktır.  

 GOAL, en düşük teklifi veya gönderilen tekliflerin hiçbirini kabul etme zorunluluğuna sahip değildir.   
 Teklif Verenler tarafından verilen bilgiler sözleşme için bağlayıcı olacaktır. GOAL’un herhangi bir bilginin 

açıklanmasını veya doğrulanmasını isteme hakkı bulunmaktadır.   
 GOAL, yegâne takdir yetkisine dayalı olarak bu sözleşmeyi uygun gördüğü şekilde farklı Teklif Verenler 

arasında bölme hakkına sahiptir.  
 Tedarikçiler, sözleşme altında herhangi bir alt sözleşmeye girmeden önce GOAL’dan yazılı onay alır. Teklif 

edilen alt yüklenicinin şirketinin ve verdiği hizmetlerinin doğasının tüm ayrıntıları yazılı onay talebi içinde 
bulunur. Yazılı onay talebi, sözleşme irtibat kişisine gönderilecektir. 

 GOAL’un Tedarikçiler tarafından teklif edilen tüm alt yüklenicileri reddetme hakkı bulunmaktadır. 
 GOAL bu ihale sürecini herhangi bir aşamada sonlandırma hakkına sahiptir.  
 Başarısız olan Teklif Verenler bilgilendirilecektir.    
 GOAL’un standart ödeme yöntemi, tatmin edici uygulamadan ve belgelerin uygun şekilde alınmasından 

sonra 30 (otuz) gün içinde yapılacak banka transferidir. Tatmin edici uygulamaya GOAL tek başına karar 
verir.  

 İşbu belge hiçbir şekilde sözleşme teklifi olarak kabul edilemez.  

mailto:clarifications@goal.ie
https://www.goalglobal.org/tenders
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 GOAL ve sözleşme yapılan tüm tedarikçiler, tüm satın alma etkinliklerinde ve diğer etkinliklerde donör 
gerekliliklerine tamamen uygun olarak hareket edecektir. Bu İhaleye Davet belgesine istinaden yapılan tüm 
sözleşmeler birden fazla donör veya bu donörlerin denetim amacıyla GOAL’a erişim hakkı olan temsilcileri 
tarafından veya tedarikçileri veya yüklenicileri tarafından finanse edilebilir. Donörlerin ayrıca burada 
listelenmesi mümkün olmayan ek düzenlemeleri olabilir. Bu İhaleye Davet Belgesi altında bir teklif 
gönderilmesi ile Tedarikçinin bu koşulları kabul ettiği varsayılır.  

 Terörizm ve Yaptırımlar: GOAL, terörizm ile ilişkili veya ilgili eylemlerde bulunan herhangi bir terörist grup, 
birey veya oluşumla veya kendilerine yönelik giriş yasağı veya yaptırım bulunan birey veya oluşumlarla iş 
yapmaz. GOAL, herhangi bir şekilde terörizm ile ilişkili olan veya herhangi bir uluslararası giriş yasağı veya 
yaptırıma tabi olan şirketlerden kasıtlı olarak mal veya hizmet satın almaz. İhaleye Davet belgesine istinaden 
gönderdiğiniz teklif, şirketinizin veya şirketiniz tarafından kontrol edilen bağlı şirketlerin veya alt 
kuruluşların bilinen herhangi bir terörist grup ile ilişkili olmadığını veya herhangi bir uluslararası giriş yasağı 
veya yaptırıma tabi olmadığını garanti eden bir husus içermelidir. Bunu teyit eden bir sözleşme hükmü, 
nihai satın alma emrine dahil edilebilir. 

 İhalenin ikinci katılımcıya verilmesi: Herhangi bir sebepten ihalenin kazanan teklif verene verilmemesinin 
mümkün olmadığı durumlarda veya sözleşme imzalandıktan sonra GOAL’un başarılı teklif verenin 
yükümlülüklerini yerine getirmediğini düşünmesi durumunda GOAL’un yayınlanan hükümler esasında 
sözleşmeyi en yüksek ikinci puanı alan tarafa verme hakkı bulunmaktadır. Bu, GOAL’un bu ihale sürecini 
iptal etme ve/veya tamamen yegâne yetkisine dayanarak yeni bir ihale süreci başlatma hakkına halel 
getirmez. 

4.4 TEKLİFLERİN GÖNDERİLMESİ 
Teklifler sadece aşağıdaki şekilde gönderilecektir:   

Elektronik olarak hqtenders@goal.ie adresine gönderilecek ve konu kısmında aşağıdaki bilgiler yer alacaktır:  

a) GOAL Türkiye ve Suriye Ofisleri için Ofis BT Malzemeleri Tedariki ve Teslimatına İlişkin İhaleye Davet 
Belgesi (ITT)  

b) Şirketinizin adı 
c) Ekteki belgenin adı  
d) Gönderilen e-posta sayısı. Örneğin; 3’üncü e-postanın 1.cisi, 2/3, 3/3. 

E-postalara eklenen tüm belgeler PDF ya da taranmış şekilde olmalıdır. Tüm excel veya word belgelerine ek olarak 
belgelerin PDF veya taranmış versiyonları da gönderilmelidir. Sadece excel, word veya diğer ‘elektronik kopya’ 
formatında gönderilen belgeler teklifin reddedilmesine neden olabilir.   
Teklifin gönderilmesi, teklifin alındığı anlamına gelmez. Teklifler geç gönderilmeleri sonucunda reddedilecektir. 
Verilen tüm bilgiler tamamen okunur olmalıdır. Her sayfa Tedarikçi tarafından imzalanmalı ve kaşelenmelidir. E-
postaları elektronik olarak gönderildiğinde tüm Tedarikçiler hqtenders@goal.ie adresinden otomatik bir yanıt 
alacaktır. 

4.5 TEKLİF AÇILIŞ TOPLANTISI 
Teklifler Bölüm 2 Önerilen Zaman Çizelgesi uyarınca aşağıdaki adreste açılacaktır:  

GOAL Head Office,  
First Floor, Carnegie House,  

Library Road,  
Dun Laoghaire,  

Co. Dublin,  
A96 C7W7,  

Republic of Ireland 
Her bir Hizmet Sağlayıcısının bir yetkili temsilcisi tekliflerin açılışına katılabilir. Katılmak isteyen şirketler, bu 
isteklerini 48 (kırk sekiz) saat öncesinden clarifications@goal.ie adresine bir e-posta göndererek GOAL’a 
bildireceklerdir. Bu bildirim, Teklif Verenin yetkili bir personeli tarafından imzalanacak ve Teklif Veren adına 

mailto:hqtenders@goal.ie
mailto:hqtenders@goal.ie
mailto:clarifications@goal.ie
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tekliflerin açılışına katılacak olan kişinin adını belirtecektir. Tedarikçilerin Teklif Açılış Toplantısına katılımları ile ilgili 
masrafları kendileri tarafından karşılanacaktır. 

Not: Covid-19’un değişen doğası gereği katılma niyetlerini bildirmek için e-posta gönderen şirketlere ihale 
açılışının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ile ilgili bilgi verilecektir. Bu karar, yerel hükümet düzenlemeleri ve 
GOAL’un ilgili dönemdeki sağlık ve güvenlik kararına uygun olarak alınacaktır. 

5 DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

5.1 DEĞERLENDİRME AŞAMALARI 
Teklif Verenlerin İhaleye katılımları aşağıdaki değerlendirme sürecine göre belirlenecektir: 

Aşama Değerlendirme 
Süreci Aşaması  

Temel Gereksinimler  

Yanıtların değerlendirileceği ilk aşamada teklifin İdari Talimatlara uygun olarak gönderilip gönderilmediğine 
karar verilecektir. Sadece bu kriterleri karşılayan teklifler değerlendirmenin ikinci aşamasına geçecektir. 

1 İdari Talimatlar: 
LOT 1, LOT 2, LOT 3 

1. Kapanış Tarihi:  
Teklifler bu belgedeki Bölüm 2’de belirtilen son teslim tarihine veya GOAL 
tarafından bildirilecek olan değiştirilmiş son teslim tarihine uygun 
olmalıdır. Teklif Verenler, GOAL’un bu tarihten sonra teklifleri kabul 
etmesinin yasak olduğunu unutmamalıdır.  

2. Gönderim Yöntemi:  
Teklifler bu belgedeki Bölüm 4.4’te belirtilen yöntem ile gönderilmelidir.  
GOAL, diğer herhangi bir şekilde gönderilen teklifler için sorumluluk kabul 
etmeyecektir. Diğer yollarla gönderilen teklifler reddedilebilir.  

3. Tekliflerin Formatı ve Yapısı:  
Teklifler, bu belgedeki Bölüm 6’da yer alan Yanıt Formatına veya GOAL 
tarafından bilgisi verilecek olan değiştirilmiş format ve yapıya uygun 
olmalıdır. Belirlenen format ve yapıya uygun olmayan şekilde gönderilen 
teklifler bu aşamada reddedilebilir. 

4. Teklifinizin geçerlilik süresinin teyidi:   
Teklif Verenler, tekliflerinin en az 90 (doksan) gün boyunca geçerli 
olduğunu onaylamak zorundadır.  

İkinci Aşama: İdari Talimatları yerine getiren muhtemel tedarikçiler, Temel Kriterler üzerinden 
değerlendirilecektir.  

2 Temel Kriterler: 
 

LOT 1 & LOT 2: 
• Sunulan ürünlerin şartname özellikleri Ek 1’de belirtilen özellikleri 

karşılamalı veya bunların ötesine geçmelidir.  
Sadece LOT 1 için geçerli olacak şekilde: İhaleye Davet Belgesi Kısım 3.2’de 
belirtildiği üzere Teklif Veren, tekliflerinin “Belirli Telekomünikasyon ve 
Güvenlik Kamera Donanım ve Hizmetleri Hususundaki Yasak (Prohibition on 
Certain Telecommunication and Video Surveillance Services or Equipment)” 
başlıklı USAID Düzenlemesine uygun olduğunu teyit etmek zorundadır. 
Kaynak: Ek Bölüm 2 – Teknik Teklif ve ekli broşürler veya bağlantılar 

• Geçerli olan durumlarda teklif edilen tüm çevre birim cihazları, 
donatılar ve cihazlar için minimum bir (1) yıllık garanti (standart 
üretici garantisi).   

Kaynak: Ek Bölüm 2 – Teknik Teklif  
• Azami 30 iş günü teslimat süresi  

Kaynak: Ek Bölüm 2 – Teknik Teklif ve Bölüm 3 – Mali Teklif 
• Şirket kaydı 

Kaynak: Ticaret Odası Kaydı ve ilgili makamlarda yapılmış Vergi Sicili. 
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• Belirlenen yerlere DDP Incoterms 2020 olarak teslimat 
gerçekleştirme kapasitesi ve yetkinliği.   

Kaynak: Ek Bölüm 2 – Teknik Teklif ve son beş (5) yılda başarılı olarak 
gerçekleştirilen DDP Incoterms olarak teslim edilen ve en az 15,000 ABD doları 
tutarındaki en az üç (3) mal sözleşmesi veya satın alma emirinin kopyaları.    
Sözleşmelerden veya satın alma emirlerinden bir tanesinin ilgili teslimat yeti 
Kuzey Batı Suriye’de yer almalıdır (asgari değer yoktur). Hassas işletme verileri 
veya kişisel veriler gizlenebilir. 
 
LOT 3: 

• Teklif edilen ürünlerin şartname özellikleri Ek 1’de belirtilen 
özellikleri karşılamalı veya bunların ötesine geçmelidir. 

Kaynak: Ek Bölüm 2 – Teknik Teklif 
• Teklif edilen cihazlar için asgari bir (1) yıllık garanti (standart üretici 

garantisi).   
Kaynak: Ek Bölüm 2 – Teknik Teklif 

• Şirket kaydı 
Kaynak: Ticaret Odası Kaydı ve ilgili makamlarda yapılmış Vergi Sicili. 

• Azami 30 iş günü Teslimat Süresi 
Kaynak: Ek Bölüm 2 – Teknik Teklif ve Bölüm 3 – Mali Teklif 

Üçüncü Aşama: Temel Kriterlere uygun olan her bir teklif, GOAL tarafından belirlenen İhale Kazanma Kriterlerine 
göre değerlendirilecektir. Mali olarak en avantajlı teklifi belirlemek için bu bölümde listelenen ihale kazanma 
kriterlerinin her biri için tekliflere puan verilecektir (Paranın Optimal Karşılığı). Kalite ve Teknik Teklifin genel içeriği 
asgari gereksinimlere göre değerlendirilir.  

3 İhale Kazanma 
Kriterleri (100 puan 
üzerinden) 
LOT 1, LOT 2, LOT 3 
 
Ağırlıklar: 
Kalite: %30 
Teslimat: %10 
Fiyat: %60 

1.Kalite  
1a. Katma Değer Özellikleri: Katma değer özellikleri içerebilecek şekilde asgari 
şartname özelliklerini ve daha fazlasını içeren teknik kalite hususları. 
Maksimum 20 puan.  
1b. Çevre Akreditasyonları ve Çevre Uyumlu Uygulamalar: Maksimum 10 
puan 
 
2. Teslimat: Toplam Teslimat Süresi. Maksimum 10 puan.  
 
3. Teklif Edilen Fiyat. Maksimum 60 puan.  

Nitelendirme Kriterleri: Bu kriterler değerlendirme süreci boyunca ve ihale kazananına karar verilmeden önce 
değerlendirilir.  

1 Yasal & Mali 
Kriterler  

Teklif Veren gerekli mali istikrara sahiptir. 
Kaynak: 

• Kişisel ve Yasal Durumların Beyanı, Gelir ve Vergi hususlarının 
incelenmesi (Ek Bölüm 1, Kısım 2) 

• Finansal bilgilerin ve gönderilen diğer belgelerin incelenmesi (Ek 
Bölüm 1, Kısım 3).  

2 Seçim Sonrası Tüm durum tespit kontrolleri temiz bulunmuştur. Bunların içinde Referans 
Görüşmeleri ve Terör & Yaptırım Kontrolleri de yer almaktadır. Bu kontroller 
Ek Bölüm 1’de verilen bilgilere göre gerçekleştirilmiştir.   

5.2 TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
GOAL; Finans, Lojistik, Programlar, Donör Uyumluluğu ve İç Denetim ekiplerinin üyelerinden ve Üçüncü Taraf teknik 
girdilerden oluşan bir değerlendirme ekibi oluşturacaktır.   

Değerlendirme süresi boyunca Teklif Verenlerden e-posta ile açıklamalarda bulunmaları istenebilir. Bu 
açıklamaların arasında eksik bilgi veya belge talepleri bulunabilir. Genelde 2-3 iş günü olacak şekilde son teslim 
tarihleri belirlenecektir ve bu son teslim tarihlerine uyulmaması sonucunda ilgili Teklif süreçten diskalifiye edilebilir 
veya puan kaybedilebilir. Açıklama taleplerine yönelik yanıtlar gönderilen tekliflerin herhangi bir unsurunu büyük 
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ölçüde değiştiremez. Teklif Verenlerden herhangi bir istek olmadan gelen yazışmalar değerlendirme süresi boyunca 
göz önünde bulundurulmayacaktır. 

5.3 İHALE KAZANMA KRİTERLERİ (LOT 1, LOT 2 & LOT 3) 
Paranın Optimal Karşılığı (VFM) hususunu belirlemek için tekliflere bu bölümde verilen ihale kazanma kriterlerinin 
her biri altında puan verilecektir. 

Kalite: %30 ağırlık  

• Katma Değer  

Asgari teknik şartname özelliklerinin ötesine geçildiğini gösteren Teknik Teklif (Ek Bölüm 1) içinde yer alan Katma 
Değer özelliklerine tüm LOT’lar için maksimum puana kadar puan verilecektir. Bu özellikler aşağıdakilerle sınırlı 
olmamak üzere aşağıdakiler olabilir:   

Çok Fonksiyonlu cihazlar ve yazıcılar (LOT 1, LOT 2): 

- Tarama hızı 
- Hafıza kapasitesi 
- Hard Disk bulunması ve kapasitesi  
- Kablosuz bağlantı özelliği 

Masaüstü Monitörler (LOT 1, LOT 2): 

- Tepki süresi 
- Çözünürlük 

Projektörler (LOT 1, LOT 2): 

- Lümen 
- Görüntü kalitesi 
- Lamba ömrü 

Cisco Meraki Mx 85 Firewall ve Mx84 İleri Güvenlik Lisansı (LOT 3): 

- Threat Grid entegrasyonu 
- Müşteri desteği 
- Teslimat seçeneğinin güvenliği 

LOT 3 için değerlendirilmek isteyen teklif verenler, Türkiye ve Suriye’deki Cisco Meraki Mx84 lisans sahiplerine teklif 
edilen müşteri desteğini kısaca açıklamalıdır. Bu açıklamanın içinde lisansların dijital teslimat yönteminin güvenliği, 
garanti ile ilgili destek süresi, müşteri desteğinin kalitesi ve sorunların çözülme süreleri gibi hususlar bulunacaktır. 

• Çevre Akreditasyonları ve Çevreye Uyumlu Uygulamalar 

GOAL, özellikle donör gereksinimleri ışığında satın alma uygulamalarında olabildiğinde çevre dostu olmaya 
çabalamaktadır. Bu bağlamda GOAL, tedarikçinin sahip olduğu tüm sertifikaları veya etiketleri veya politikaları 
değerlendirecektir. Aynı şekilde GOAL, tedarikçinin belirli uygulamalara yönelik taahhütlerini de değerlendirecektir.   

GOAL, puanları aşağıdaki şekilde verecektir:   

1) Tedarikçinin ISO: 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına veya ulusal bir kurumdan (Türkiye’de veya 
uluslararası) alınmış eşdeğer bir sertifikaya sahip olması ya da sertifika alım sürecinde bulunması: 10 puan 
2) Tedarikçinin sistemlerinin çevre yönetimi ile ilgili net prosedürlerini açıklayan ayrıntılı ve kurumsal bir çevre 
politikasına sahip olması: 8 puan 
3) tedarikçinin sürdürülebilir satın alma uygulamalarında bulunması ve kendi tedarikçilerini belirli çevre 
standartlarına uyma veya karbon salımı dengeleştirmeye (offset) yönelik taahhütlerde bulunmaya teşvik etmesi: 6 
puan 
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4) tedarikçinin çevre dostu ikincil ambalaj (ve mümkünse ve uygunsa, birincil ambalaj) kullanma taahhüdüne sahip 
olması: 4 puan 
5) tedarikçinin GOAL için geri dönüştürülebilir ve uyumlu kartuş (Türkiye’deki teslimat yerleri için) ve/veya diğer 
sürdürülebilir ürünler teklif etmesi: 2 puan 
 
Teslimat – Toplam Teslimat Süresi: %10 ağırlık 

Teslimat süresi, sipariş tarihinden malların kabul edilen teslimat yerine ulaştırılmasına kadar geçen toplam iş 
günüdür. Puanlar aşağıdaki şekilde verilecektir:  

- 5 güne kadar: 10 puan (maksimum puan – Mükemmel) 
- 6-11 gün: 8 (İyi) 
- 12-17 gün: 6 (Yeterli) 
- 18-23 gün: 4 (Kabul edilebilir) 
- 24-30 gün: 2 (Zayıf) 

Fiyat: Ağırlık %60 

Tüm fiyatlar ABD doları (USD) olacak ve Mali Teklifin bir parçası olarak kapsamlı ve net bir fiyat dökümü verilecektir.   

Ulaştırma ücretleri, mevcut vergiler, ek garanti, gümrük ödemeleri ve taşıma ve paketleme ücretleri ayrı ayrı 
gösterilmelidir. Geçerli olan ürünler için KDV oranı/oranları ayrı ayrı belirtilmelidir.  

Teklif edilen ücretler, tam maliyet üzerinden değerlendirilecektir (tüm harç ve vergiler dahil):   

Maliyet puanları ters oran esası üzerinden verilecektir (aşağıda gösterilmektedir): 

Puansatıcı = 60 x (fiyatmin / fiyatsatıcı) 

Mali Teklif Puanı hesaplanırken Teklif Verenin verdiği fiyat bu İhalede teklif edilen minimum fiyata bölünecek ve 
elde edilen sayı alınabilecek en büyük puanla çarpılacaktır.  

Kalite: Ağırlık %30 
Katma Değer Özellikleri   20/100 Puan 
Çevre Akreditasyonları ve Çevreye Uyumlu Uygulamalar   10/100 Puan 
Teslimat Toplam Teslimat Süresi: Ağırlık %10 10/100 Puan 
Toplam Fiyat: Ağırlık %60  60/100 Puan 

6 YANIT FORMATI (LOT 1, LOT 2 & LOT 3) 

6.1 GİRİŞ 
Tüm teklifler aşağıda belirtilen yanıt formatına uygun olmalıdır. Bir teklifin yanıt formatına uygun olmaması 
durumunda Teklif Verenden orijinal teklife göre büyük farklılıklar olmaması şartıyla yanıtını doğru formatta yeniden 
göndermesi istenebilir. Teklifin 3 (üç) iş günü içinde doğru formatta yeniden gönderilmemesi durumunda teklif 
süreçten diskalifiye edilebilir.    

Bu İhaleye Davet Belgesine yanıt veren her bir Teklif Verenin işbu İhaleye Davet Belgesinin hüküm ve koşullarını 
kabul etmesi ve kabul ettiklerine yönelik teyitlerinin imzalı bir kopyasını göndermeleri gerekmektedir.  Bir Teklif 
Verenin bu gerekliliklere uygun davranmaması sonucunda GOAL, yegâne yetkisine dayanarak yanıtı reddedebilir.   

Teklif Veren, bu belgede sunulan sırayla ve her bir paragraf için ayrı şekilde bu İhaleye Davet Belgesi için bir yanıt 
sunacaktır.   

Teklif Verenin ekleyeceği diğer destekleyici materyallere atıfta bulunarak İhaleye Davet Belgesindeki Yanıtına 
ekleme yapmak istemesi durumunda sayfa ve bölüm numarası verilerek referans net bir şekilde ifade edilmelidir.  
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6.2 TEKLİF GÖNDERİMİ KONTROL LİSTESİ  
Sıra 
 

Madde Gönderim Şekli  

Elektronik gönderim 
1 Ek Bölüm 1 – Şirket Bilgileri, Kişisel ve Yasal Durumların 

Beyanı, Gelir ve Vergilerin Öz Beyanı 
Doldurulacak, imzalanacak, kaşelenecek, kaydedilecek ve 
‘Ek Bölüm 1 – Öz Beyan – LOT 1 / LOT 2 /LOT 3’ adı altında 
PDF belgesi olarak eklenecektir. 

2 Ek Bölüm 2 – Teknik Teklif LOT 1 / LOT 2 / LOT 3 Doldurulacak, imzalanacak, kaşelenecek, kaydedilecek ve 
‘Ek Bölüm 2 – Teknik Teklif–– LOT 1 / LOT 2 /LOT 3’ adı 
altında PDF olarak eklenecektir.  

3 Ek Bölüm 3 – Mali Teklif LOT 1 / LOT 2 / LOT Doldurulacak, imzalanacak, kaşelenecek, kaydedilecek ve 
‘Ek Bölüm 3- Mali Teklif – LOT 1 / LOT 2 /LOT 3’ adı altında 
PDF ve EXCEL olarak eklenecektir. 

4 Ek 1 – Teknik Şartname  İncelenecek, imzalanacak, kaşelenecek, kaydedilecek ve 
‘Ek 1 – Teknik Şartname – LOT 1 / LOT 2 /LOT 3’ adı altında 
PDF belgesi olarak eklenecektir. 

5 Ek 2 – Tedarikçi Davranış Kuralları  İncelenecek, imzalanacak, kaşelenecek, kaydedilecek ve 
‘Ek 2 – Tedarikçi Davranış Kuralları’ adı altında PDF belgesi 
olarak eklenecektir. 

6 Ek 3 – GOAL’un Mallara Yönelik Standart Hüküm ve 
Koşulları   

İncelenecek, imzalanacak, kaşelenecek, kaydedilecek ve 
‘Ek 3 – GOAL’un Mallara Yönelik Standart Hüküm ve 
Koşulları’ adı altında PDF belgesi olarak eklenecektir.  

7 Ek 4- Taslak Mal Alımı Sözleşmesi (Goalsatin Alma Emri ̇ İncelenecek, imzalanacak, kaşelenecek, kaydedilecek ve 
‘Ek 3 – GOAL’un Mallara Yönelik Standart Hüküm ve 
Koşulları’ adı altında PDF belgesi olarak eklenecektir.  

8 Teklife dahil edilebilecek diğer destekleyici belgeler:  
• İhaleye Davet Belgesi Bölüm 5.1 altında 

istenen Geçmiş sözleşmeler  
• Ticaret Odası Kaydı (kopyası) 
• Vergi Kaydı (kopyası) 
• LOT 1, LOT 2 ve/veya LOT 3 için teklif edilen 

ürünlerin şartname özelliklerini gösteren 
broşürler, kataloglar veya web linkleri.  

• LOT 1, LOT 2 ve/veya LOT 3 için Ek Bölüm 1 
Kısım 1.1. veya Ek Bölüm 2’de bahsedilen tüm 
mesleki üyeliklerin, sertifikaların veya 
akreditasyonların kopyaları.  

• LOT 1, LOT 2 ve/veya LOT 3 için Ek Bölüm 2’de 
bahsedilmişse çevre politikasının kopyaları.  

• Hesapların kapatıldığı son üç yıla ait Yıl-Sonu 
Mali Belgeleri.  

Taratılacak ve uygun olan LOT 1 / LOT 2 / LOT 3’e göre 
adlandırılacak ve PDF olarak kaydedilecek.   

7 EK BÖLÜMLER & EKLER (LOT 1 / LOT 2 / LOT 3)  

Ek Bölüm 1 – Şirket Bilgileri, Kişisel ve Yasal Durumların Beyanı, Gelir ve Vergilerin 
Beyanı – Ayrı bir WORD belgesi olarak eklenmiş 

Ek Bölüm 2 – Teknik Teklif– Ayrı bir WORD belgesi olarak eklenmiş 

Ek Bölüm 3 – Mali Teklif– Ayrı bir EXCEL belgesi olarak eklenmiş 

Ek 1 –Teknik Şartname– Ayrı bir PDF belgesi olarak eklenmiş 

Ek 2 – GOAL Tedarikçi Davranış Kuralları – Ayrı bir PDF belgesi olarak eklenmiş 

Ek 3- GOAL Mallara Yönelik Standart Hüküm ve Koşullar – Ayrı bir PDF belgesi olarak ekli 
Ek 4 –Taslak Mal Alımı Sözleşmesi (Goalsatin Alma Emri)̇- Ayrı bir PDF belgesi olarak 
eklenmiş 
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