EK I ‐ İHALE ÖNCESİ TEKNİK ŞARTNAME KONTROL FORMU
Projenin Referans Numarası
Proje Yararlanıcısı
Bütçe Başlığı ve Numarası
İhale Başlığı‐ Lot Numarası
Sorular

Kontrol edilmesi gereken
belge

1.

İlana çıkılacak Teknik Şartname, başvuru sahibinin TRC1/……………....................
numaralı projesinin proje başvuru formu ekindeki ve destek sözleşmesi aşamasında
sunulan teknik şartname ile uyumludur.

Proje başvuru formu
ekindeki ve destek
sözleşmesi aşamasında
sunulan teknik şartname

2.

İlana çıkılacak Teknik Şartname, başvuru sahibinin TRC1/..................................
numaralı projesinin proje başvuru formu ekindeki ve destek sözleşmesi
aşamasında sunulan proforma faturada belirtilen mal/makine/iş/hizmet.. vs. ile
uyumludur.

Proje başvuru formu ve
destek sözleşmesi
aşamasında sunulan
proforma faturalar

3.

İlana çıkılacak Teknik Şartname, Revize Bütçe/Sözleşme Değişikliği sonrası
bütçe ile uyumludur.

Revize Bütçe/Sözleşme
Değişikliği sonrası bütçe

4.

Teknik Şartname/İş Tanımında ayrımcılık içeren hiçbir hüküm
bulunmamaktadır; hiçbir şirket, üretici, marka, model vs. unsuru tanımlayacak,
işaret edecek şekilde hazırlanmamıştır.

İlan edilecek Teknik
Şartname

5.

Teknik Şartname/İş Tanımı yeterince detaylı hazırlanmıştır; teknik özellikler,
kalite, performans, garanti ve satış sonrası hizmet ayrıntılarıyla tanımlanmıştır.

İlan edilecek Teknik
Şartname

6.

Tedarikçinin sahip olması gereken minimum teknik ve mesleki kapasiteye
ilişkin kriterler gereksiz bir biçimde yüksek tutulmamıştır. (bu kriterler yüksek ya da
rekabeti engeller gibi görünüyorsa, kriter seçiminin gerekçeleri açıklanmıştır. Not
1'e bakınız)

İlan edilecek Teknik
Şartname

7.

Teknik şartnamedeki kriterler ölçülebilir, rekabette adillik, doğruluk, şeffaflık
sağlanacak niteliktedir. (not 2’e bkz.)

İlan edilecek Teknik
Şartname

Evet

NOTLAR:
Not 1. Hizmet sağlayanın sahip olması gereken minimum teknik, mesleki ve mali kapasiteye ilişkin kriterler gereğinden yüksek olmamalıdır.
Kapasitelerini göstermek açısından şirketlerden yıllık bilançoları, meslek ya da kalite sertifikaları (örn. ISO‐9000 belgesi vb.), ilgili konuda
deneyim (örn. daha önce benzer üç sözleşme almış olması) istenebilir. Bu kriterlerin belirlenmesindeki amaç, adayların sözleşmedeki
yükümlülüklerini yerine getirmeleri için gereken kapasitelerinin olup olmadığının anlaşılmasıdır; bu nedenle, bu türden kriterler sözleşmenin
karmaşıklık düzeyine göre değişecektir. Aşırı yüksek tutulan kriterler rekabeti engelleyebilir. Örneğin, 2,000 TL değerinde bilgisayar alımı için
satış firmasının 4,000,000 TL'lik yıllık ciroya sahip olmasının talep edilmesi.
Not 2. "İyi kaliteli" gibi bir terim, ölçülebilir nitelikte olmayan bir kritere örnek olarak gösterilebilir. Bunun yerine, "XXXX tarafından verilen kalite
belgesi" ibaresi kullanılmalıdır.

Ek:
1 ‐ İlan edilecek teknik şartname
2 – Başvuru formu ekindeki teknik şartname
3 – Başvuru formu ekindeki Proforma Faturalar
4 ‐ Revize Bütçe/Sözleşme Değişikliği sonrası bütçe
Açıklama: Ekte bulunan Teknik Şartnamenin her sayfası ve proforma faturalar ilgili meslek odası tarafından onaylanacak ve
başvuru sahibi tarafından imzalanacaktır.

Başvuru Sahibi

İlgili Meslek Odası

Kaşe+İmza

Mühür+İmza
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Hayır

EK II ‐ İHALE SONRASI TEKNİK TEKLİF KONTROL FORMU
Projenin Referans Numarası
Proje Yararlanıcısı
Bütçe Başlığı ve Numarası
İhale başlığı ve Lot Numarası
Teklifi veren Firma/Kurum/Kuruluş

Sorular

Kontrol edilmesi
gereken belge

1.

Gelen Teklif, başvuru sahibinin İhale Dosyasındaki Teknik şartname ile
uyumludur.

İhale Dosyasındaki teknik
şartname

2.

Gelen Teklif, yeterince detaylı hazırlanmıştır; teknik özellikler, kalite,
performans, garanti ve satış sonrası hizmet ayrıntılarıyla tanımlanmıştır.

İhale Dosyasındaki teknik
şartname

3.

Tedarikçinin sahip olması gereken minimum teknik ve mesleki kapasiteye
ilişkin kriterler İhale Dosyasındaki Teknik Şartnamede belirtilen hususlarla
uyumludur.

İhale Dosyasındaki teknik
şartname

4.

Teknik Teklif Değerlendirme Formu usulünce doldurulmuştur ve
doldurulan bilgiler doğrudur.

Teknik Teklif
Değerlendirme Formu

Evet

Hayır

Ek:
1 – İhale dosyasındaki teknik şartname
2 – Gelen Teklifler
3 ‐ Teknik Teklif Değerlendirme Formu
Açıklama: Ekte bulunan Teknik Şartnamenin her sayfası, gelen Tekliflerin bir nüshası ve teknik değerlendirme
formunun bir nüshası ilgili meslek odası tarafından onaylanacak ve başvuru sahibi tarafından imzalanacaktır.

Başvuru Sahibi

İlgili Meslek Odası

Kaşe+İmza

Mühür+İmza
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EK III ‐ MAKİNA EKİPMAN FİZİKSEL KONTROL FORMU
Projenin Referans Numarası
Proje Yararlanıcısı
Fiziksel Ekipmanın Bulunduğu Yer (Tam adres belirtilecek)
Fiziksel Ekipman Kontrolünün Yapıldığı Tarih

Kriterler

Makine‐ Ekipman 1

Makine‐ Ekipman 2

Makine‐ Ekipman 3

Makine‐ Ekipman 4

İhale başlığı ve Lot No
Alt Yüklenici Firma
Bütçe Başlığı ve Numarası
Makine/Ekipmanın Tanımı
(Model ve Tipi içerecek şekilde):
Marka
Seri Numarası
Teklifte belirtilen teknik şartnamenin şartlarını
karşılıyor mu?
Makine/Ekipman bütçede belirtilen ile aynı mıdır?
Makine/Ekipman ikinci el mi?
Makine/Ekipman sağlanmış mı?
Başvuru Sahibi
Kaşe+İmza

İlgili Meslek Odası
Mühür+İmza
Yukarıda bahsedilen ekipmanın fiziksel olarak kontrolü yapılmıştır.
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EK IV ‐ SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UYGUNLUK KONTROL FORMU
Projenin Referans Numarası
Proje Yararlanıcısı
Bütçe Başlığı ve Numarası
Sorular

Kontrol edilmesi
gereken belge

1.

Sözleşme değişiklik talebi, destek verme kararının sorgulanmasını
gerektiren veya başvuru sahiplerine eşit muamele yapılması ilkesine
aykırı düşen herhangi bir unsur içermemektedir.

Proje başvuru formu

2.

Değişiklik yapılmak istenen makine/ekipman, proje amacından sapma
oluşturmayacak niteliktedir.

Proje başvuru formu

3.

Sözleşme değişiklik talebi, projenin seçiminde kullanılan uygunluk,
değerlendirme ve seçim kriterlerinin dışına taşan köklü bir değişik unsuru
içermemektedir.

Proje başvuru formu

4.

Değişiklik yapılarak yerine alınması istenen makine/ekipman, başvuru
sahibinin TRC1/...................numaralı projesinin proje başvuru formunda
belirtilen işleri yapmaya, emtiayı işlemeye uygundur.

Zeyilname ile Yeni Eklenen
Ekipmanın Teknik
Şartnamesi

5.

Değişiklik yapılarak yerine alınması istenen makine/ekipman, başvuru
sahibinin TRC1/................... numaralı projesinin proje başvuru formu
ekindeki teknik şartnamede belirtilenden, yeni teknolojiler paralelinde bir
model değişikliğidir ve daha iyi nitelik ve özelliktedir.

Zeyilname ile Yeni Eklenen
Ekipmanın Teknik
Şartnamesi

Evet

Hayır

Açıklama: Ekte bulunan Teknik Şartnamenin her sayfası ve başvuru formunda sunulan proforma
faturaların bir nüshası ilgili meslek odası tarafından onaylanacak ve başvuru sahibi tarafından
imzalanacaktır.

Başvuru Sahibi

İlgili Meslek Odası

Kaşe+İmza

Mühür+İmza
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