
T.C.İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 

IP SANTRAL VE ÇAĞRI MERKEZİ SİSTEMİ ALIM İHALESİ 

 

 

IP SANTRAL VE ÇAĞRI MERKEZİ SİSTEMİ ALIM İHALESİ: 28.06.2020 tarihli 31169 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan İstanbul Gedik Üniversitesi İhale Yönetmeliği’nin 16.Maddesine göre Açık 

İhale Usulü ile ihale edilecektir.  

 

İhale Kayıt Numarası: 2021 / 04 

1- İdarenin; 

Ad :                                                                 T.C. İstanbul Gedik Üniversitesi 

Adresi:                                                            Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Kartal-İSTANBUL 

Telefon numarası:                                          444 5 438 

Elektronik posta adresi:                                  satinalma@gedik.edu.tr 

İlgili personelinin Adı-soyadı/unvanı:             Tuğba BAKGÖR / Satınalma Sorumlusu  

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak 

suretiyle temin edebilirler. 

 

2-İhale Konusu İşin;   

Adı IP SANTRAL VE ÇAĞRI MERKEZİ SİSTEMİ ALIM İHALESİ 

Niteliği, Türü 

ve Miktarı  

IP SANTRAL VE ÇAĞRI MERKEZİ SİSTEMİ ALIM İHALESİ olup 

ayrıntılı bilgi web sitemizde yayınlanan Teknik şartname ve İdari 

şartname de bulunmaktadır. 

Tarihi 02 / 04 / 2021 Saat: 13:00 

Süresi  
İş, sözleşmenin imzasından itibaren 10 gün içinde başlayacak ve 30 

takvim günü içinde bitirilerek teslim edilecektir.    

Son Teklif 

Tarihi 

İlanın yayınlandığı günden başlayarak 31.03.2021  tarih saat 16:00’a 

dek 

 

 

mailto:satinalma@gedik.edu.tr


3-İhaleye İlişkin Bilgiler:

1. İhale kayıt numarası  :    2021 / 04 

2. İhale usulü  :  Açık ihale 

3. İhalenin yapılacağı adres:    Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık - Kartal /

İSTANBUL

4. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adrese teslim edilecektir.

İhaleye son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

5. Verilen teklifler teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde gerek görülmesi hali hariç herhangi

bir sebeple geri alınamaz. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30(otuz)

takvim günüdür.

4-İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini

1. İhale dokümanı istekliler tarafından aşağıda belirtilen web adresinde bedelsiz olarak

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını kendileri veya

noter onaylı vekâletnameyi haiz yetkili temsilcilerinin, aşağıda belirtilmiş olan banka hesap

numarasına ihale tarihinden önce bedeli yatırıp, dekont karşılığı satın almaları zorunludur.

İhale dokümanının görülebileceği yer internet sitesi:

 https://www.gedik.edu.tr/ihaleler 

İstekliler; 

satinalma@gedik.edu.tr mail yolu ile ve / veya Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık - 

Kartal / İSTANBUL adresten dekont ibraz ederek satın alma yapabilir. 

 İhale doküman bedelinin yatırılacağı hesap numarası : 

 Banka adı: AKBANK 
 Şube Adı           : İmes Ticari  
 Şube kodu         : 876     
 Hesap no           : 31004 
 IBAN                  : TR23 0004 6008 7688 8000 0310 04 

 Hesap Adı: İstanbul Gedik Üniversitesi

 İhale dokümanı satış bedeli:   100 (yüz) TL

2. İhale dokümanı bedeli yukarıda belirtilen banka hesabına “2021-4 numaralı İhale Evrak Bedeli”

açıklaması ile yatırılıp, ödeme dekontu ibraz edilerek satın alınabilir. Dekont ibraz etmeyen

isteklilere ihale dokümanı teslim edilmeyecektir.

3. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına

uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını incelemek zorundadır.

4. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve

kuralları kabul etmiş sayılır.

https://www.gedik.edu.tr/ihaleler
mailto:satinalma@gedik.edu.tr


5-Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati

İhale komisyonu toplantı yeri: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık - Kartal / İSTANBUL

İhaleye son teklif verme tarihi:   31.03.2021  tarih saat 16:00’a kadar.

6-İhale Dokümanının Kapsamı

1-İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari şartname

b) Teknik şartname

c) Taslak sözleşme

d) İdari şartnamede yer alan evrak listesi

2- İsteklinin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi

gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak

sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule

uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR 

1. İhaleye katılabilmek için gereken belgeler, yeterlik kriterleri, iş deneyimi kriterleri ve ihale

belgelerinin sunuluş şekilleri işbu ihaleye ilişkin yayınlanan idari şartnamede açıkça

belirtilmiştir.

2. İhaleye katılamayacak olanlar, ihale dışı bırakılma nedenleri ile yasaklı fiil ve davranışlar işbu

ihaleye ilişkin yayınlanan idari şartnamede açıkça belirtilmiştir.

DİĞER HUSUSLAR: 

1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale

dokümanında elektronik posta adresinin belirtilmesi ve bu adrese yapılacak bildirimlerin kabul

edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, GEDİK tarafından elektronik posta yoluyla bildirim

yapılabilir.

2. İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

3. İstekliler tekliflerini ihale konusu işin tamamı için verirler, kısmi teklif kabul edilmez.

4. İhale ile ilgili detaylı tüm bilgilere ihale dokümanlarından ulaşılabilir.

5. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini

hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

6. Bu ilan metni ve İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından yapılan her türlü yazılı açıklama ihale

dokümanının bağlayıcı parçasıdır.



 EKLER  

 İdari Şartname için Tıklayınız  

 Teknik Şartname için Tıklayınız  

 Sözleşme Taslağı için Tıklayınız 

 

 FORMLAR 

 Banka Referans Mektubu için Tıklayınız  

 Bilanço Bilgileri Tablosu için Tıklayınız  

 Teklif Formu için Tıklayınız  

 Teklif Mektubu için Tıklayınız  

 Evrak Listesi için Tıklayınız  

 Geçici Teminat Mektubu için Tıklayınız 

 İş Deneyim Belgesi için Tıklayınız  

 Kesin Teminat Mektubu için Tıklayınız  

 Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname için Tıklayınız  

  

 

 

https://www.gedik.edu.tr/wp-content/uploads/Ip-Santral-ve-cagri-Merkezi-Sistemi-Alim-idari-sartname.pdf
https://www.gedik.edu.tr/wp-content/uploads/Ip-Santral-ve-cagri-Merkezi-Sistemi-Alim-Teknik-sartname.pdf
https://www.gedik.edu.tr/wp-content/uploads/Ip-Santral-Ve-cagri-Merkezi-Sistemi-Alim-Sozlesme-Tasarisi.pdf
https://www.gedik.edu.tr/wp-content/uploads/2021-4-Banka-Referans-Mektubu.pdf
https://www.gedik.edu.tr/wp-content/uploads/2021-4-Bilanco-Bilgileri-Tablosu.pdf
https://www.gedik.edu.tr/wp-content/uploads/2021-4-Teklif-Formu.pdf
https://www.gedik.edu.tr/wp-content/uploads/2021-4-Teklif-Mektubu.pdf
https://www.gedik.edu.tr/wp-content/uploads/2021-4-Evrak-Listesi.pdf
https://www.gedik.edu.tr/wp-content/uploads/2021-4-Gecici-Teminat-Mektubu.pdf
https://www.gedik.edu.tr/wp-content/uploads/2021-4-is-Deneyim-Belgesi.pdf
https://www.gedik.edu.tr/wp-content/uploads/2021-4-Kesin-Teminat-Mektubu.pdf
https://www.gedik.edu.tr/wp-content/uploads/2021-4-Yasakli-Olmadigina-Dair-Taahutname.pdf

	 EKLER
	 İdari Şartname için Tıklayınız
	 Teknik Şartname için Tıklayınız
	 Sözleşme Taslağı için Tıklayınız
	 FORMLAR
	 Banka Referans Mektubu için Tıklayınız
	 Bilanço Bilgileri Tablosu için Tıklayınız
	 Teklif Formu için Tıklayınız
	 Teklif Mektubu için Tıklayınız
	 Evrak Listesi için Tıklayınız
	 Geçici Teminat Mektubu için Tıklayınız
	 İş Deneyim Belgesi için Tıklayınız
	 Kesin Teminat Mektubu için Tıklayınız
	 Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname için Tıklayınız

