
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ VERİ MERKEZİNDE (DATA CENTER), CANLI 
(PRODUCTİON) VE SİSTEM VERİLERİ İLE FELAKET ANI (DİSASTER) KULLANILAN 

YEDEKLEME VERİLERİNİN MUHAFAZASI İÇİN ENDÜSTRİYEL VERİ DEPOLAMA (ALL 
FLASH STORAGE 90TB) ÜNİTESİ ALIMI

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Büyükçekmece Belediyesi Veri Merkezinde (Data Center), Canlı (Production) ve Sistem Verileri ile 
Felaket Anı (Disaster) Kullanılan Yedekleme Verilerinin Muhafazası İçin Endüstriyel Veri Depolama 
(All Flash Storage 90TB) Ünitesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/210784
1-İdarenin
a) Adresi : Fatih Mah. Şehremini Sok. 1 34500 

BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 444 0 340 - 0(212) 883 55 64
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@bcekmece.bel.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi 
(varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Büyükçekmece Belediyesi Veri Merkezinde (Data Center), 

Canlı (Production) ve Sistem Verileri ile Felaket Anı (Disaster) 
Kullanılan Yedekleme Verilerinin Muhafazası İçin Endüstriyel Veri 
Depolama (All Flash Storage 90TB) Ünitesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Büyükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne teslim 
edilecektir.

c) Teslim tarihleri : Yüklenici, ihale konusu malı işe başlama tarihinden itibaren 60 
takvim günü içerisinde İdarenin isteği doğrultusunda Teknik 
Şartnamede ön görülen şekilde Sözleşmenin 10.1.1. maddesindeki 
adrese teslim edecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Büyükçekmece Belediyesi C Blok 2. Kat Avrupa Konseyi Toplantı 

Salonu Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1, 
Büyükçekmece/İstanbul

b) Tarihi ve saati : 10.05.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
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4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya 
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu 
serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul 
edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya 
Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya 
kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
 İsteklinin imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edeceklerdir.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Teklif edilen veri depolama üreticisinin Türkiye’de üretici seviyesinde yetkili ofisi bulunmalıdır ve 
yerinde teknik destek verebilmelidir. Türkiye’de ofisi bulunduğuna dair belge Teklif 
dosyası kapsamında sunulacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Büyükçekmece Belediyesi C Blok 2. Kat İhale Bürosu Fatih 
Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1, Büyükçekmece/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.
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