DOĞRUDAN YATIRIM FONLAMA MEKANİZMASI

EK II – 002 HİZMET SATINALMA FORMLARI

Tarih : 09.01.2019
Sayı

: 003

Konu :Teklif Vermeye Davet

Sayın Yetkili,
TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında
doğrudan yatırım mekanizması ile fonlanan “Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve
İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi” nezdinde “Sosyal Etki Analizi Danışmanlık
Desteği” ihale yoluyla tedarik edilecektir.
Bu kapsamda Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği (DİSODER) tarafından Proje kapsamında
ihtiyaç duyulan ve satın alınacak hizmetlerin temini için teklif vermeye davet edilmektesiniz. İş
Tanımı Ek 1’de verilmektedir.
İş tanımında yer alan hizmetlerin tamamı için teklif vermeniz gerekmektedir. Sözleşme bütün
olarak ihale edilecektir.
Aşağıda listelenen belgeler teklif ile birlikte sunulacaktır. Teklif isteme dokümanındaki şartları
sağlayan en düşük teklif sahibi aşağıdaki belgelerin orijinallerini sunacak ve akabinde sözleşme
yapılacaktır. Sözleşme Makamı belgeleri sağlayamayan teklif sahipleri ile sözleşme
imzalamayacaktır.
1.

Tebligat Adresi (Kanuni ikametgâh belgesi)

2.

Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

3.

İmza Sirküleri

4. Vekâleten ihaleye katılım sağlanması halinde, teklifi imzalayan kişi veya kişilerin noter
tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri (sözleşme yılı içinde alınmış)
5.

Vergi Levhası (fotokopi)

6. Vergi dairesine, sosyal güvenlik kurumlarına borcu olmadığını gösterir belge. Yapılandırılmış
borcu olan teklif sahipleri, ilgili taraftan aldıkları resmi yazıları teklif dosyasına eklemelidir.
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Tekliflerinizin kapalı zarf içinde en geç 24.01.2019 günü saat 17:00’a kadar İş Tanımında
belirtilen koşullarda aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve
saatinden sonra verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ve kuryeden
kaynaklanan gecikmelerden Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği (DİSODER) sorumlu değildir.
Teklifler, belirtilen adreste teklif sahiplerinin temsilcileri huzurunda saat 17:15’te açılacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mehmet Hakan Elbir
Dernek Başkanı

Adres:
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi
Gayrettepe Metro İstasyonu -2.kat
Turkcell Diyalog Müzesi
Şişli/İstanbul 34394
Tel: +90 212 272 66 54

EKLER:
1) İş Tanımı
2) Teklif Formu
3) Teklif Sahibinin Beyanı
4) Sözleşme Formu
5) Mali Kimlik Formu
6) Değerlendirme Tablosu
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EK 1. İŞ TANIMI
Sözleşme adı:
Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerini Geliştirilmesi
1. ARKA PLAN
1.1.

Genel Bilgi

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları
kapsamında finanse edilen, Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği (DİSODER) tarafından
yürütülen, “Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin
Geliştirilmesi Projesi” 2018-2019 yılları arasında TANAP Doğalgaz Boru Hattı’nın geçtiği 14
ilde (Ankara, Ardahan, Bayburt, Bursa, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane,
Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Sivas, Yozgat) uygulanacaktır.
Kapsayıcılık, hak temellilik ve savunuculuk ilkesi ile hareket ederek, bu proje ile boru hattı
güzergâhındaki önceliklendirilmiş 11 ilde ve bu illere bağlı 36 ilçede, engelli bireylerin ve
ailelerinin iletişim kurma becerileri ile farkındalıklarının geliştirilmesi doğrultusunda eğitimler
yapılması; sosyal hayata katılımlarının ve hizmetlere erişimlerinin geliştirilmesi; örnek
erişilebilir mekânların düzenlenmesi; 3 ilde düzenlenecek Engelsiz Kariyer Günleri ile de
engelli bireylerin istihdam edilmelerinin artırılması hedeflenmektedir.
1.2.

Sözleşme Makamı

Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği (DİSODER)
2. SÖZLEŞMENİN HEDEFLERİ
2.1.

Beklenen Sonuçlar

Proje kapsamında 11 il ve bağlı 36 ilçede; Ardahan (Merkez, Damal, Hanak, Posof),
Bayburt (Demirözü), Erzincan (Çayırlı, Otlubeli, Refahiye, Tercan), Erzurum (Aşkale,
Aziziye, Horasan, Köprüköy, Pasinler, Yakutiye), Gümüşhane (Kelkit, Şiran), Giresun
(Camoluk), Kars (Merkez, Sarıkamış, Selim, Susuz), Kırıkkale (Çelebi, Karakeçili, Keskin),
Kırşehir (Akçakent, Çiçekdağı), Sivas (Akıncılar, Gölova, Hafik, İmranlı, Merkez, Yıldızeli,
Zara), Yozgat (Akdağmadeni, Merkez, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Yerköy) yapılacak
sosyal etki analizi ile şunlar hedeflenmektedir:
1. Öncelikli olarak malzeme ve mekan sağlanan 5 pilot ilde yaratılmak istenen değişikliklerin
belirlenip göstergelerin oluşturulması ve bu göstergelerin ölçülebileceği araçların
tanımlanması
2. Yine bu 5 ilde hedef grup ve nihai faydalanıcılar nezdinde yaşam kalitesi ve kurumların
işleyişinde meydana gelen pozitif değişimlerin ortaya çıkarılması için genel hedef ve özel
hedefler, göstergeler, amaçlanan sonuçlar doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetlerin
sosyal etkisinin değerlendirilmesi
3. Diğer illerde gerekirse her eğitim veya etkinler sonrası proje ekibi desteği ile anket
yapılması, proje kapsamında gerçekleşen eğitimler ve toplantılara katılanların
değerlendirmelerinin alınması ve istatistiki verilere çevrilerek analizinin ortaya konulması.
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3. İŞİN KAPSAMI
3.1.

Genel

Bölgedeki çalışma ve sonuçların değerlendirilmesi amacıyla sosyal etkinin izleme ve
değerlendirmesi çalışmaların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu doğrultuda bölgede
yapılacak anketler yoluyla proje sonuçlarını değerlendirmeye olanak verecek analizler ortaya
çıkarılacaktır.
3.2.

Özel faaliyetler listesi

Proje faaliyet ve çıktılarının sosyal etkilerinin izlenmesi seçilen illerde yapılacak anketler
üzerinden gerçekleştirilecektir. Sosyal etki analizini gerçekleştirecek uzman personelin yanı
sıra, proje çalışanları ve eğiticileri de bölgedeki çalışmalarından elde ettikleri bilgileri
paylaşarak analizi besleyeceklerdir. Bu analiz, proje ekibinin çalışmalarının ve
uygulamalarının izlenmesi ve ölçülmesini sağlayarak bölgede bundan sonra yapılacak başka
çalışmaların iyileştirilmesi konusunda örnek oluşturacaktır.
Niteliksel ve niceliksel verilerle desteklenen “Sosyal Etki Analizi” sayesinde hedef grup ve
nihai faydalanıcılar nezdinde yaşam kalitesi ve kurumların işleyişinde meydana gelen pozitif
değişimlerin belirlenmesi hedeflenmektedir.
Projenin sosyal ve ekonomik etkisinin ölçümlenmesi için, tanımlanmış ve projeye yansıtılan
genel ve özel hedefler, göstergeler, amaçlanan sonuçlar doğrultusunda gerçekleştirilen
faaliyetlerin etki değerlendirilmesi gerçekleştirilecektir.
Proje kapsamında gerçekleşen eğitimlere ve toplantılara katılan katılımcıların yazılı
değerlendirmeleri alınarak istatistiksel verilere çevrilecek ve rapor halinde proje sahibine
sunulacaktır.
3.3.

Sonuçlar

Sosyal etki analizi sonucunda üretilen nihai dokümanlar elektronik kopya halinde
sunulacaktır. Projenin sosyal ve ekonomik etkileri bölge halkı ve proje paydaşlarıyla ortaklaşa
değerlendirilecektir. Projeye ait hedefler, göstergeler ve hedeflenen sonuçlara yönelik
faaliyetler etkileriyle birlikte özet olarak proje ortaklarıyla paylaşılacaktır. Bölgenin yaşam
kalitesindeki artış ve bölge kurumlarındaki işleyişe yönelik olumlu değişimler incelenerek
meydana gelen sonuç ve değişimler sayısal ve niteliksel verilerle desteklenecektir. Projeye
ait eğitim ve toplantılara katılanların geri bildirimleri istatiksel veri oluşturulmasına katkıda
bulunacaktır.
4. LOJİSTİK VE HİZMETLERİN SÜRESİ
4.1.

Hizmetin Sağlanacağı Yer

Öncelikli olarak malzeme ve mekan sağlanan 5 pilot il (Ardahan, Kars, Sivas, Yozgat ve
Erzurum)
Diğer proje etkinleri için: Ardahan (Merkez, Damal, Hanak, Posof), Bayburt (Demirözü),
Erzincan (Çayırlı, Refahiye, Tercan), Erzurum (Aşkale, Aziziye, Horasan, Köprüköy,
Pasinler, Yakutiye), Gümüşhane (Kelkit, Şiran), Giresun (Camoluk), Kars (Merkez,
Sarıkamış, Selim, Susuz), Kırıkkale (Çelebi, Karakeçili, Keskin), Kırşehir (Akçakent,
Çiçekdağı), Sivas (Hafik, İmranlı, Merkez, Yıldızeli, Zara),Yozgat (Akdağmadeni, Merkez,
Saraykent, Sorgun, Yerköy) (11 il - 36 ilçe)
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4.2.

Başlama tarihi ve sözleşme süresi

Öngörülen başlama tarihi 25.01.2019 olup uygulama süresi bu tarihten itibaren 9 ay olacaktır.
5. GEREKSİNİMLER
5.1.

Personel

Sözleşmenin uygulanmasında kritik bir role sahip tüm uzmanlar kilit uzman olarak
adlandırılmaktadır. İşbu sözleşmede görev yapacak kilit uzmanların sahip olmaları gereken
minimum nitelikler aşağıda yer almaktadır:
Sözleşme kapsamında uzman personel olacak çalışacak personelin;
1. Üniversitenin ilgili bölümlerinden tercihan yüksek lisans derecesine sahip,
2. Etki analizi konusunda daha önce çalışmış,
3. Çevrimiçi anket ve veri toplama çalışmaları gerçekleştirmiş,
4. Proje değerlendirme konusunda yeterli deneyime sahip,
5. En az üç tane benzer ulusal ve uluslararası kurum destekli hibe programında proje
geliştirme, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında deneyim sahibi,
6. Daha önce en az beş STK ile birlikte çalışma deneyimine ve yerel dinamikleri anlayıp
kolaylıkla uyum sağlayacak özelliklere sahip olmalıdır.
Teklif verenlerin önerilen kilit uzmanlar ile ilgili olarak aşağıda belirtilen belgeleri sağlamaları
gerekmektedir:
1. CV’lerinde belirtilen diploma örneği
2. CV‘lerinde belirtilen referans mektuplarının veya mesleki deneyimlerini kanıtlayan
sertifikaların örnekleri.
5.2.

Temin Edilecek Ekipman ve Olanaklar

DİSODER ekibi tarafından yapılacak yönlendirmeler doğrultusunda faaliyetlere uygun olarak
çalışmayı yapan uzman ekibe ait ulaşım, konaklama ve yemek giderleri yüklenici tarafından
karşılanacaktır. Çalışma süresince uzmanlar tarafından kullanılacak bilgisayar, cep telefonu
vb. cihazlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenicinin kırsal bölgelerde yapacağı
çalışmalara proje ekibi ve saha elemanları ile destek verilecektir. Yüklenici proje boyunca veri
toplama sürecinde kullanacağı çevrimiçi ve çevrimdışı araçlar ile analiz için kullanacağı her
türlü yazılımı kendisi temin edecektir.
6. DENETİM VE NİHAİ ONAY
6.1.

Sözleşme Makamı Yetkilisi

Mehmet Hakan Elbir
6.2.

Performans Göstergelerinin Tanımlanması

Teknik destek faaliyeti kapsamında 3 adet uzmandan 9 ay danışmanlık alınacaktır.
Sözleşme sonucunda aşağıda yer alan şu kilit başarı göstergelerine ulaşılması beklenmektedir:
1. Sosyal Etki Analizi Raporu’nun oluşturulması
2. Sosyal Etki Analizi Raporu yetkili yerel kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak nitelikte olması
6.3.

Özel gereksinimler ve şartlar

Yoktur.
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EK 2. TEKLİF FORMU
<Teklif Sahibinin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır- varsa>

<Tarih>
<Sözleşme Makamı (Faydalanıcı)’nın ismi ve adresi>

Sayın İlgili;
Bizler, aşağıdaki imzalarımızla, ekteki görev tanımında tanımlanan görevlerin, <ihaleye davet
mektubunun tarihi> tarihli Teklife Davet Mektubunuza ve teklifimize uygun olarak yerine
getirilmesi için İş Tanımında tanımlanan hizmetleri sunmayı teklif ediyoruz. Bizler işbu belge
ile önerilen hizmetler için teknik ve mali tekliflerimizi sunuyoruz.
Teklifimiz, son teklif verme tarihinden itibaren 60 (altmış) gün süreyle geçerli olacaktır.
Tekliflerimiz bizi bağlayıcı nitelik taşır ve Sözleşme için yapılacak müzakereler sonucu
gerçekleştirilecek değişikliklere tabi olacaktır. Aldığınız herhangi bir teklifi kabul etmekle
yükümlü olmadığınızı kabul ediyoruz.
Saygılarımızla,

<Teklif Sahibinin kaşesi yetkili temsilcisinin imzası>
<Teklif Sahibinin yetkili temsilcisinin adı ve unvanı >
<Kurum Adı>
<Adres>

EK 3. TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI
TANAP-NGS-LET-TNP-0929
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<Teklif Sahibinin antetli kağıdı - varsa>

<Tarih>
<Sözleşme Makamı (Faydalanıcı)’nın ismi ve adresi>
<İhalenin Adı ve Numarası>
TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI
Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen, biz, <Teklif sahibinin ad(lar)ı> olarak,
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•

İşbu teklifi münferit olarak bu ihale için sunduğumuzu ve aynı ihaleye verilen tekliflerde
başka bir şekil ve formda katılımcı olmadığımızı,
Kamu İhale Kurumu’nun (KİK) (http://www.ihale.gov.tr/yasaklilar_listesi-42-1.html) ve
Azerbaycan Cumhuriyeti yasaklılar listesinde bulunmadığımızı, kendim, ortaklarım ve
iştiraklerimin http://www.ebrd.com/pages/about/integrity/list.shtml adresinde yer alan
EBRD/IFC’nin Uygun Olmayan Tüzel Kişilikler Listesinde bulunmadığını ve Dünya
Bankası’nın http://www.worldbank.org/debarr adresinde yer alan Uygun Olmayan Firma
ve Kişiler Listesi’nde bulunmadığımızı,
İflas etmiş veya tasfiye halinde bulunan ve bu durum nedeniyle işleri kayyum veya vasi
tarafından yürütülen, konkordato (iflas anlaşması) ilan ederek alacaklılar ile anlaşma
yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bu tür konularla ilgili süreçlerin muhatapları veya
ulusal mevzuatta öngörülen süreçler dolayısı ile benzer durumlarda olmadığımızı,
Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete
ilişkin bir suçtan mahkûm olmadığımızı,
Kendimiz veya temsilcilerimizin, karar verici makamda olanların dolandırıcılık, yolsuzluk,
kara para aklama ve bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya Sözleşme
Makamı’nın mali çıkarlarına ters düşecek başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş
yargı kararı ile mahkûm olmadığımızı,
Faydalanıcı ile ilişkili bir ticari işletme olmadığımızı,
Faydalanıcı ile ilişkili bir Sivil Toplum Kuruluşu olmadığımızı,
Başvuru formunda yalnızca kendi tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi
sağladığımızı,
Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen
durumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen
bilgilendireceğimizi, ve
Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu ihaleden
ya da TANAP tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla
sonuçlanabileceğini kabul ettiğimizi,

beyan ederiz.
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Formların ve delil niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün
öncesinden daha eskiye ait olmayacaktır. Buna ek olarak, belgenin hazırlanmasından bu yana
geçen zaman içinde belirttiğimiz ve onayladığımız durumların değişmediğini göstermek adına,
yeminli bir beyanname sağlamaya hazırız.
İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali
ve ekonomik durumumuzun sürekliliği ve teknik ve mesleki kapasitemiz hakkında belge
vermeyi taahhüt ediyoruz.
İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da
eksik/yanlış bilgi vermiş olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından
haberdar olduğumuzu bildiririz.

Saygılarımızla,

<Teklif Sahibinin kaşesi, yetkili temsilcisinin imzası>
<Teklif Sahibinin yetkili temsilcisinin adı ve unvanı >
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EK 4. SÖZLEŞME FORMU
Hizmet Sözleşmesi
<Sözleşme Adı>
<Sözleşme Numarası>

İşbu Sözleşme, bir tarafta
bundan böyle “Sözleşme Makamı” olarak anılacak olan <Faydalanıcı’nın adı> ile diğer tarafta,
bundan böyle “Yüklenici” olarak anılacak olan <Yüklenici’nin açık adı>
arasında aşağıdaki şartlar dahilinde akdedilmiştir.
İşbu Sözleşme’nin amacı, aşağıda Madde 1’de belirtilen Hizmetlerin, Sözleşme’nin Ek B’sinde
yer alan <
> tarihli <
> sayılı teklifinizde yer alan fiyatlar esasında, Ek A’sında yer
alan İş Tanımı’na uygun bir şekilde sunulmasını sağlamaktır.

1. HİZMETLER
Talep edilen hizmetler <talep edilen hizmetlerin kısa tanımı> ibarettir ve işbu Sözleşme’nin Ek
A. İş Tanımı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmaktadır.

2. SÖZLEŞME BEDELİ
Sözleşme bedeli, KDV dahil <……..rakamla yazınız> <..........yazı ile yazınız> TL’dir ve sabittir.

3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE UYGULAMA YERİ
Sözleşme’nin süresi, işbu Sözleşme’nin taraflarca imzalanmasından itibaren <gün veya hafta
veya ay>’dır. Sözleşme <Tarih (gün/ay/yıl)> tarihinde yürürlüğe girecek ve <Tarih (gün/ay/yıl)>
tarihinde sona erecektir.

4. ÖDEME PLANI
Sunulan hizmetlerin karşılığında, ödemenin tamamı, hizmetlerin tamamlanmasından sonra
Sözleşme Makamı onayını takiben fatura karşılığında yapılacaktır.
<Projenizdeki uygulamalara göre başka bir ödeme planı seçebilirsiniz.>.
1.nci Ödeme : %50 2. Ödeme %30 Nihai Ödeme :%20
TANAP-NGS-LET-TNP-0929
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5. ÖDEME
Ödemeler Madde 4 uyarınca Sözleşme Makamı’na faturanın teslim edildiği tarih itibariyle en
geç 30 (otuz) gün içinde Yüklenicinin EK C’de belirtilen onaylı banka hesabına yapılacaktır.
Ödemeler sırasında yürürlükteki mevzuata uygun olarak damga vergisi kesintisi yapılacaktır.
6. GECİKME CEZALARI
İş Tanımı’nda belirtilen işlerin Madde 3’te belirtilen sürede tamamlanamaması halinde,
Yüklenici işlerin tamamlanmadığı her bir takvim günü için Madde 2’de yer alan Sözleşme
bedelinin 1/1000 (binde bir)’i tutarında gecikme cezası ödemek zorundadır. Gecikme cezaları
toplamı, sözleşme bedelinin %10 (yüzde on)’unu aşamaz.
Gecikme cezaları toplamının %10’luk (yüzde on) tavan değerin üzerine çıkması durumunda
Sözleşme Makamı bu sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkını saklı tutar.
7. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Sözleşme hükümlerine ilişkin, bir anlaşmazlık oluştuğunda ya da taraflardan birinin Sözleşme
hükümlerine uymaması ya da hükümler dışında hak talep etmesi halinde ve taraflar sorunu
kendi aralarında sulh yoluyla çözemedikleri takdirde, uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul
Mahkemeleri yetkilidir.
8.

DİĞER HÜKÜMLER

8.1 Sözleşme Makamı’nın işbu Sözleşme çerçevesindeki her türlü hakkı, Sözleşme Makamı’nın
Sözleşme çerçevesinde olsun olmasın başka herhangi bir hakkına halel getirmeyecektir ve
Türk Hukukuna göre zımnen Sözleşme Makamı lehine olan hükümlere ilavedir.
8.2 İşbu Sözleşme, tüm ekler ve Sözleşme'de atıfta bulunulan tüm belgeler Taraflar arasındaki
Sözleşme’nin tamamını oluşturur.
8.3 Taraflardan birinin herhangi bir zamanda işbu Sözleşme’nin bir veya daha fazla hükmünün
uygulanmasını talep etmemesi, bunların daha sonraki herhangi bir zamanda uygulanmasını
talep etme hakkından feragat ettiği anlamına gelmez. Taraflarca yazılı olarak mutabık kalınarak
Tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalanmadıkça işbu Sözleşme’de yapılan değişiklikler
veya tadiller geçerli olmayacaktır.
8.4 Bir mahkeme kararıyla ve mevzuatta yapılan değişiklikler nedeniyle işbu Sözleşme'nin
herhangi bir kısmının geçersizliğine karar verilecek olursa söz konusu karar, işbu Sözleşme'nin
diğer kısımlarını etkilemez ve geçersiz kılmaz. Taraflar, geçersiz kılınan kısmın yerine yenisini
getirmek üzere geçersizliğin öğrenildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde mutabık
kalacaklardır.
8.5 İşbu Sözleşme 3 (üç) sayfa, 8 (sekiz) madde ve 3 (üç) adet ekten ibaret olup,
. _.2018
tarihinde orijinali Sözleşme Makamı’nda, aslı gibidir kaşeli imzalı örneği Yüklenicide kalacak
şekilde 1 (bir) nüsha olarak imza edilerek, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
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Sözleşme Makamı adına

Yüklenici adına
Adı Soyadı

:

Adı Soyadı

:

Ünvanı

: Ünvanı

: Kaşe - İmza

:

Kaşe - İmza

Tarih

:

Tarih

:

EKLER
EK A. İş Tanımı
EK B. Yüklenicinin Teklifi
EK C. Mali Kimlik Formu
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EK 5. MALİ KİMLİK FORMU

TANAP-NGS-LET-TNP-0929

Sayfa 13 / 14

EK 6. DEĞERLENDİRME TABLOSU
<Projenin Adı >
<İhalenin Adı ve Numarası>

<Ad -Soyad>

<İmza>

<Tarih >

<Ad -Soyad>

<İmza>

<Tarih >

Teklif verme
süresi için teslim
edilmiş
mi?
(E/H)

Teklif
formu
doldurulmu
ş mu?
(E/H)

İdari Uygunluk Tablosu

1.

Teklif
zarfı
no
1

Teklif
Sahibinin
Unvanı

Teklif
sahibinin
beyanı imzalı
mı?
(E/)

Organizasyon
ve metodoloji
hazırlanmış
mı? (E/H)

2
3
4
5
<Tarih>
<Değerlendirme Komisyonu üyelerinin isimleri ve imzaları>
Başkan

<Ad -Soyad>

<İmza>

<Tarih >

Sekreter

<Ad -Soyad>

<İmza>

<Tarih >

Değerlendiriciler

<Ad -Soyad>

<İmza>

<Tarih >

<Ad -Soyad>

<İmza>

<Tarih >
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Kilit
uzmanların
CV’leri teklife
konulmuş
mu? (E/H)

Karar
Kabul / Ret

