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KOOPBANK GÜVENLİK DUVARI  YAZILIM ve DONANIM ALIMI  İHALESİ 
 

İDARİ ŞARTNAME 
 

1. Teklifler en geç 20 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 12:00'ye kadar Genel 
Müdürlük'deki teklif kutusuna kapalı zarf içinde atılmalıdır.  

 
Teklif iç içe iki zarf içinde verilecektir. Birinci zarfta(iç zarfta) fiyat teklifi yer alacak; bu 
zarfın üzerinde firmanın adı yazılacak, zarf kapalı ve mühürlü olacaktır. Fiyat teklifini 
içeren bu birinci zarf, teminat mektubu(veya nakdi teminat yatırımının dekontu) ve diğer 
istenen belgelerle birlikte ikinci bir zarf içine konulacak, kapatılacak, üzerine “Koopbank 
Güvenlik Duvarı ve Yazılım İhalesi Teklifi” yazılacak ve teklif kutusuna atılacaktır.  
İkinci zarfın üzerinde teklif veren firmanın ismi, mühürü veya onu çağrıştıran herhangi bir 
ibare veya işaret olmayacaktır. 

 

2. Teklifler, yurtiçinden teklif verecek firmalar için banka teslim, KDV dahil  Amerikan Doları 
(USD) bazında verilmelidir. Yurtdışından teklif verecek firmalar (KKTC'de yerleşik 
olmayan firmalar) CIF Ercan Havalimanı şeklinde Amerikan Doları (USD) bazında 
verilmelidir. 

 
3. Teklifler, aşağıda belirtilen ürünlerin çalışır vaziyette anahtar teslimini içerecek şekilde 

verilmelidir.  
İhale kapsamında alınacak ürünler ve teklif verme koşulları : 

i) 2 adet Güvenlik Duvarı donanım ve yazılımı. 
ii) 1 adet Güvenlik Duvarı Yönetim Platformu donanım ve yazılımı.  

 
Firmalar teklif verecekleri her madde için ilgili maddenin fiyatını ayrı belirtecektir.  

 
  

4. Teklif edilecek tüm ürünler yeni ve kullanılmamış olmalı, orijinal ambalaj ve kutularında 
bankaya teslim edilmelidir. 

 
5. Teknik şartnamede belirtilen tüm ürünlerin anahtar teslim çalışır şekilde bankanın 

kullanımına sunulması, sözleşmenin ihaleyi kazanan firma/firmalar ile imzalanmasını takip 
eden 3 (üç) ay içerisinde sonuçlandırılmalıdır. 

 

6. Ürünlerin teslim ve garanti süreleri belirtilmelidir.  Teslim süresi 2 ayı geçmemelidir. 
Garanti süresi en az 3 yıl olmalıdır, daha uzun garanti süresi tercih nedeni olacaktır. 

7. Teklif veren firmalar yapmış oldukları çalışmaları referans olarak sunmalıdır. Yapmış 
oldukları çalışmalar konusunda kısa bilgi vermelidir. 

8. Teklif veren firmalar teknik personel sayısını, niteliklerini unvanı ile belirtmelidir. 

9. Eksik ve şartnameye uygun olmayan teklifler dikkate alınmayacaktır. 

10. Teklif edilecek tüm ürünler için banka teknik personeline banka binasında kapsamlı eğitim 
verilecektir. 

11. Geçici teminat mektubu %5 olup teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır. Teminat 
olarak 45 gün vadeli banka geçici teminat mektubu alınacaktır. Teminat mektubu yerine 
bankaya yatırılacak nakit karşılığı alınan dekont da geçerli olacaktır.  Ürün alınacak 
firmalarla sözleşme imzalanacak ve ürün bedelinin %10 için en az 12 aylık bir dönem için 
teminat istenecektir. 
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12. Banka en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunluluğunda değildir. 

13. Teklif edilen tüm ürünlerle ilgili olarak detaylı bilgi içeren broşürler tekliflerle birlikte 
sunulmalıdır. 

14. Damga Vergisi: İhaleyi alan firma ile yapılacak olan sözleşmenden doğan her türlü resim, 
vergi, harç ve damga vergisi firma tarafından karşılanacaktır. 

15. Ek bilgi istenilmesi durumunda  Bilgi İşlem Müdürlüğünden edinilebilir. 

Hakan Yücel,    Tel : 0 392 600 02 40,  e-posta :   hakan.yucel@koopbank.com  
Kemal Özçınar, Tel : 0 392 600 02 41,  e-posta :   kozcinar@koopbank.com 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


