SANAL FUAR ve SANAL ETKİNLİK PLATFORMU ALIMI İHALESİNE İLİŞKİN
(FRIT1-ISKUR-WB-TH-05)
SORULAR & CEVAPLAR
‘’İşin minimum 6 – 8 ay içerisinde tamamlanacağı ve Minimum 2 ay gibi bir süre olarak
da güvenlik, performans ve kullanıcı testi süresi ön görülmekte. Şartnameye göre proje 4
ay içerisinde teslim edilmesi talep edilmiş olsa da fiziken gerçekleşmenin olması zor
gözükmektedir. 4 ayda işin teslimi ancak, Zoom,teams vb. hazır bir ürün kullanılarak
karşılanabilir. Bu da işin teknik şartnamesine uygun değil. Çünkü idareniz İŞKUR’a özel
bir sistem talep etmektedir. Pandeminin de gözönüne alınarak ilgili ihalenin; fazlandırma
yaparak ilerlemesi ve 4 ay da faz 1 için bir içerik belirleyerek ilerlenmesi, kamu açısından
da daha faydalı olacaktır. Ayrıca geçici kabul süresinin min 6 aya çıkarılması daha
gerçekçi olacaktır’’
1. Cevap Dünya Bankası projesinin yılsonunda biteceği göz önünde bulundurularak proje süresi
belirlenmiştir. Firmalardan adam/gün veya adam/ay sayısını planlayarak, çalıştırılacak
eleman sayılarında artış yaparak belirtilen sürede yetiştirmeleri beklenmektedir. 4 ay
süresi hazır bir ürün kullanılacağı düşünülerek belirlenmemiştir. Yüklenicinin, ihalede
tarif edilen iş için varsa kendi online video konferans sistemini yoksa yeni geliştirme
yaparak sunması ve İŞKUR sistemi ile gerekli entegrasyonları (APİ ve endpointler)
yapması beklenmektedir. Süreç analiz, geliştirme ve test aşamalarını kapsamaktadır.
Teklif verecek firmanın 4 aylık süre içerisinde yukarıda ifade edildiği şekilde yoğun
kaynak kullanımı yapması beklenmekte ve Geçici Kabul süresinin 6 aya çıkarılması
mümkün değildir.
2. Soru
Pandemi ve sokağa çıkma yasağı da gözönüne alınarak, ilgili ihalenin en azından 10 iş
günü sonraya ertelenmesini.
2. Cevap Tekliflerin en geç 07 Mayıs 2021 tarihi Saat 11:00’e kadar aşağıdaki adrese, elden ve
kargo yolu ile gönderilmesi mümkündür; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Destek
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No: 42 Kat: 12,
Yenimahalle Ankara. Kamu Kurumlarında dönüşümlü çalışma söz konusu olup, ihale
komisyonu, yukarıda belirtilen tarih ve saatte, yine yukarıda bulunan adreste ihale için
hazır bulunacaktır. Teklif verenlerin Tekliflerin açılışı esnasında ihale salonunda ha zır
bulunmaları zorunlu değildir. Salonda bulunmak isteyenler için de bir engel bulunmayıp,
hazır bulunanlar huzurunda teklif rakamları okunacaktır.
3. Soru
‘’İlgilenen uygun İstekliler, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri
Başkanlığı’ndan daha fazla bilgi alabilir ve aşağıda belirtilen adreste Emniyet Mahallesi
Mevlana Bulvarı No:42 Yenimahalle Kat:12 Ankara mesai saatleri içerisinde 08:30 ile
17:00 saatleri arasında ihale dokümanını inceleyebilir’’
denmiş çağrı ilanınızda.
PANDEMİ nedeniyle işin “teknik şartnamesini” ve ihale dokümanlarını mail üzerinden
paylaşma imkânınız var mıdır?’’
3. Cevap İhale Dokümanları imza ile kayıt altına alınarak sadece elden teslim veya karşı taraf
ödemeli olarak kargo ile gönderilebilmektedir.
İlanda verilen Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü hesap numarasına 200 TL (geri
ödemesiz) yatırdığınıza dair dekontun İdare ile paylaşılması durumunda İhale
Şartnamesi’nin kargo yolu ile tarafınıza gönderim yapılması mümkündür.
1. Soru

