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TEDARİK ZİNCİRİ FİNANSMANI PORTALI PROJESİ YAZILIM GELİŞTİRME ve İŞLETİM HİZMETİ 
ALINACAKTIR 
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Faktoring İktisadi İşletmesi 
 
Tedarik Zinciri Finansmanı Portalı Projesi Yazılım Geliştirme ve İşletim hizmeti işi için, yeterli tecrübeye 
sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik 
değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere 
göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla belli 
istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir. 

   

1-İdarenin 

a) Adresi : 
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sok. No:13 River Plaza 

Kat:18 Ofis No: 48-49 34394 Şişli / İSTANBUL 

b) Telefon ve faks numarası : 
0212 9244470 – 0212 2852439 

c) Elektronik Posta Adresi : fkb@fkb.org.tr  

ç) Ön yeterlik dokümanının 

görülebileceği internet adresi 
: 

http://www.fkb.org.tr/kurumsal-iletisim/duyurular/ 

 

 
2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 

Tedarik Zinciri Finansmanı Portalı Projesi Yazılım Geliştirme ve 

İşletim 

1 Kalem 

b) Yapılacağı yer : Finansal Kurumlar Birliği 

c) İşin süresi : 

İşe başlama tarihinden itibaren 210 takvim günüdür. FKB ile 

gerçekleştirilecek analiz sonrasında geliştirme süresinin, FKB 

tarafından talep edilen geliştirme adımları çerçevesinde 

FKB’nin onayı ile değiştirilebilir” 

 
3- Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : 
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sok. No:13 River Plaza 

Kat:18 Ofis No: 48-49 34394 Şişli / İSTANBUL 

b) Tarihi ve saati : 12.01.2017 10:00  

 
4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
 
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,  
4.1.1.1. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, 
ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  
4.1.2.1. 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,  
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Ön Yazı,  
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge  
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4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere FKB’nin uygunluk onayı ile yaptırılabilir. 
İşin tamamını veya bir kısmını üstlenecek alt yükleniciler veya ortaklıklarının tarafından 

deneyim/tecrübelerini ispatlayabilmeleri için garantörlük talep edilebilir. 
 

4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 

Teklif edilen bedelin 500.000 TL’den az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar 

nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı 

gösteren banka referans mektubu,  

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak 

suretiyle de sağlanabilir. 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İlgili şartname yükümlülükleri ve ön değerlendirme formunda geçen bilgi taleplerine dair belge ihtiyaçları 

istendiğinde teminle ihaleye katılan İstekli yükümlüdür. 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

İstekli veya isteklinin ana ortaklığının son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul 

işlemleri tamamlanan ve 500.000 TL’den az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler 

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler: 

a) Anahtar Teknik Personel: 

Teknik şartnamede belirtilen anahtar teknik personel için diploma veya mezuniyet belgesi, toplam 

deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ve özgeçmiş 

formunun sunulması zorunludur. 

b) Teknik Personel: 

Sözleşme imzalanmadan önce Yüklenici tarafından İdareye bildirilecektir. 

 

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler: 

Yüklenici veya altyüklenicilerde, yazılım işletilirken sistemdeki herhangi bir veriyi bünyesinde 

bulunduran tüm yüklenici ve alt yüklenicilerde  ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve Türkak 

Onaylı ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine sahip olacaktır.  

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme 

kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal 

akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi 

zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma 

Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu 

olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon 

Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen 

belgeyi sunması yeterlidir. 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. 

Yazılım Geliştirme işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 

 

5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından en az 3 aday 

teklif vermek üzere davet edilecektir.  

 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

 

7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
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7.1. Ön yeterlik dokümanı, İdarenin web sitesinden veya Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sok. 

No:13 River Plaza Kat:18 Ofis No: 48-49 34394 Şişli / İSTANBUL adresinden alınabilir.  

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde 

gönderilecektir.  

 

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Esentepe Mah. Büyükdere 

Cad. Bahar Sok. No:13 River Plaza Kat:18 Ofis No: 48-49 34394 Şişli / İSTANBUL adresine elden teslim 

edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

10. İdare, ön yeterlilik başvurusundaki gerekli şartlar için BDDK tarafından Bilgi Sistemleri Denetimi 

yapmaya yetkili ve İdare tarafından belirlenecek bağımsız bir denetim firmasından ilgili İstekli hakkında 

ön yeterlilik başvurusu tarihinden sonra en fazla 60 gün içerisinde rapor isteyebilir. İşbu maddede 

belirtilen bilgi sistemleri denetimin ücreti ihaleye katılan İstekli tarafından karşılanacaktır. İsteklinin 

ihaleyi kazanıp kazanmadığına bakılmaksızın İdare tarafından bir geri ödeme yapılmayacaktır. 

11. İhale, ilgili teknik şartnameye uygun denetim raporu ve gerekli bilgilendirme formlarının İdare 

Yönetim Kurulu’nun belirlediği Tedarik Zinciri Finansmanı İhale Komisyonu’nun üyeleri tarafından 

değerlendirilmesi sonucu karar verilebileceği gibi İhale Komisyonu ön değerlendirmeyi geçen firmalarla 

İdare’nin merkezinde değerlendirme raundu düzenleyebilir. 

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.  

13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.  

 


