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1. Türkiye Cumhuriyeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (IBRD), Sağlık 

Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi’nin finansmanında kullanılmak 

üzere bir ikraz sağlamıştır. Söz konusu ikrazın bir bölümü 

(SGGM/2016/NCS/C.1.1.1.2.b/NCB/2) referans numaralı “Türkiye Sağlığın 

Geliştirilmesi Araştırması” ihalesine ilişkin sözleşme kapsamında uygun ödemeler 

halinde kullanılacaktır. 

 

2.  Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Sağlığın Geliştirilmesi Genel 

Müdürlüğü (bundan sonra İdare/İşveren olarak anılacaktır) Firmanızı, Proje 

kapsamında Dünya Bankası Satın Alma Esas ve Usulleri doğrultusunda, Ulusal 

Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle satın alınacak 

“Türkiye Sağlığın Geliştirilmesi Saha Araştırması ”Hizmet Alımı” için kapalı 

teklif usulüyle teklif vermeye davet etmektedir. Yaklaşık hizmet süresi on üç (13) 

haftadır.  

 

3. Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiş olup, Teklif 

Sahiplerinden bu şartların tamamını sağlamaları beklenmektedir: 

 

a. Teklif Sahibi en az son beş yıldır sosyal araştırmalar, piyasa araştırmaları, 

siyasi araştırmalar, kamuoyu yoklamaları ve benzeri alanlarda çalışıyor ve ISO 

20252 yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.  Son beş yıl olarak 

2011,2012,2013,2014 ve 2015 yılları esas alınacaktır. 

 

b. Teklif sahibinin son üç yıldaki, sosyal araştırmalar, piyasa araştırmaları, siyasi 

araştırmalar, kamuoyu yoklamaları ve benzeri alanlardaki faaliyetlerinden elde 

ettiği yıllık cirosu ortalama 800.000,00 TL veya yabancı para cinsinden eşdeğeri 

olmalıdır.  Son 3 (üç) yıl olarak 2013,2014 ve 2015 yılları esas alınacak, bu 

belgeler Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir (SMMM) ya da Vergi Dairesince onaylı olacaktır. 2016 yılı başından 

ihale tarihine (teklif verilen son gün) kadar gerçekleştirilmiş işlere ait cirolar 2015 

yılı cirosuna dâhil edilecektir.  

 

c. Teklif sahibi ilan tarihinden geriye doğru son 5 yıl içerisinde ana Yüklenici 

olarak sözleşmelerden biri en az 400.000,00 TL veya yabancı para cinsinden 



 

eşdeğeri bedelinde olmak üzere bir veya birden fazla sözleşme kapsamında 

toplamda 600.000,00 TL veya yabancı para cinsinden eşdeğeri sözleşme 

bedeline sahip, benzer nitelikte işi başarıyla tamamlamış olmalıdır. İşin 

yapıldığı kurum ve kuruluştan alınan “İş Bitirme Belgeleri veya Sözleşme ve 

Fatura” ile tevsik edilmelidir. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır. Son 

teklif verme tarihine kadar düzenlenmiş belgeler de değerlendirmeye 

alınacaktır.  

 

d. Teklif sahibi görev tanımları ve asgari nitelikleri Teknik Şartnamede ve aşağıda 

belirtilen uzman personele sahip olmalı veya ihalenin kalması halinde bu 

personeli sağlayacağını taahhüt etmelidir.  

 

Personel Adet 

Proje Müdürü 1 

Veri Tabanı Uzmanı 1 

Saha Koordinatörleri 12 

Denetleyici 1 

 

e. Teklif sahibinin bankalar nezdinde en az 500.000,00 (beş yüz bin) TL veya 

eşdeğeri kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış gayri-nakdi kredisi ya 

da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı olmalıdır. Bunu gösteren banka 

referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde 

düzenlenmiş olması gerekir. Bu belgeler ilgili bankanın genel müdürlüğünden 

veya şubesinden teyitli olacaktır 

 

Teklifin ortak girişim tarafından verilmesi halinde; ortak girişimi oluşturan firmaların; 

yukarıda (a)’daki koşulu lider ortakta  (b), (c) , (d) ve (e)’deki koşulları ise müştereken 

sağlamaları gerekmektedir. Ancak, Ortak Girişimin Lider firmasının: (b) maddesindeki ciro 

şartının en az %70’ini sağlaması; (c) maddesindeki sözleşmelerden de 400.000,00 TL veya 

yabancı para cinsinden eşdeğeri bedelinde olan sözleşmeyi yüklenici sıfatıyla gerçekleştirmiş 

olması gerekmektedir. Teklif Sahiplerinin ayrıca aşağıda istenilen bilgi ve belgeleri sunmaları 

gerekmektedir: 

i. Tebligat Adresi (Yetkili kişi adları, Tel-Faks Numarası, Vergi Numarası. Mail 

adresleri, vb.) 

ii. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

a. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru 

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru 

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

iii. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  

a. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu 

gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil 

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili 

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter 



 

tasdikli imza sirküleri, 

iv. Vekâleten ihaleye katılınıyor ise, teklifi imzalayan kişi veya kişilerin noter 

tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri,  

v. Ortak girişim olması halinde her bir ortak için yukarıdaki belgelere ilaveten her ortağın 

sorumluluklarını gösteren ve Sözleşme hükümleri gereği Sözleşmenin ifasından her 

ortağın müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunu belirten bir “ortak girişim 

anlaşması”nın bir kopyası veya alternatif olarak, ihalenin kazanılması durumunda bir 

“ortak girişim anlaşması” imzalanacağını belirten niyet mektubu (ortak girişim 

beyannamesi) ile imzalanacak anlaşmanın bir örneği,  

vi. Teklif sahibinin içinde yer aldığı, mevcut ya da son beş yıl içerisinde açılan davalar ve 

tamamlanamayan sözleşmeler ile ilgili taraflara ve anlaşmazlığa konu olan miktarlara 

ait bilgiler 

 

4. İlgilenen muhtemel teklif sahipleri, İdarenin aşağıda Madde 5’te verilen 

adresinden daha fazla bilgi edinebilir ya da ihale belgelerini bu adreste 

inceleyebilirler. 

 

5.  İlgilenen Firmalar aşağıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerini 100 TL 

(Yüz Türk Lirası ) karşılığında, söz konusu meblağı T.C. Merkez Bankası A.Ş. Ankara 

Şubesi (Ankara) IBAN: TR420000100100000350121014 numaralı hesabına T.C. Sağlık 

Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına SGGM/2016/NCS/C.1.1.1.2.b/NCB/2 

referans numarası ile banka transferi yoluyla yatırarak satın alabilirler. Dokümanı satın 

almak için firma irtibat bilgilerini içeren dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan 

bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

  
 

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü  

Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 39 (Protokol Plaza) Çukurambar-Çankaya 

ANKARA 

4. Kat Satınalma Birimi  

Tel: (0312) 585 28 00 – Faks: (0312) 585 29 17 

          
6.    Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 18/11/2016 tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günü süreyle geçerli olacaktır. Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup, en az 

30.000,00 (Otuz bin) TL bedelinde Teklif para birimi cinsinden düzenlenmiş bir geçici 

teminatla birlikte yukarıda Madde 4’de verilen adrese 18/11/2016 tarihinde saat 14:00’e 

kadar teslim edilecektir. Geç gelen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan Teklif 

Sahibine iade edilecektir. Teklifler, yukarıda Madde 4’de verilen adreste 9. kat toplantı 

salonunda, Teklif Sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda tarihinde 

yerel saatle saat 14:05’de açılacaktır.  

 

7.  Bu ihale, Dünya Bankası Satın Alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete    

Açık İhale (NCB) seklinde yapılacaktır. 

 


