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CUMHURBAŞKANLIĞI
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UÇAK DURDURUCU SİSTEMLER (UDS)
TEDARİKİ PROJESİ İHALE İLANI

Ekim 2018

Proje
Projenin
kapsamı

Uçak Durdurucu Sistemler(UDS) Tedariki Projesi
Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı için Uçak Durdurucu
Sistem (Sabit Kanca, Ağ Bariyer ve Mobil UDS) tedarik
edilecektir.

Teklife Çağrı
Dosyası (TÇD)
Teslim Şartları
ve İstenilen
Belgeler:

1. TÇD’yi alacak firma, kurum, kuruluş yetkilisi(leri)nin kimlik
bilgilerinin olduğu orijinal yetki belgesi SSB’ye ibraz edilecektir.
2. Teklife Çağrı Dosyası'nın temsilci(ler) tarafından alınabilmesi
için, temsilin kapsamını ve temsile yetkili kişinin(lerin) kimlik
bilgilerini içeren noter onaylı temsil belgesinin kopyasının SSB'ye
sunulması şarttır.
3. Teklife Çağrı Dosyası bedeli 20.000 TL’dir. Bu bedel Savunma
Sanayii Destekleme Fonu’nun T.C. Merkez Bankası, Ankara
Şubesi, TR190000100100000450430001
(TL) Hesabına
yatırılacaktır. Bankadan alınacak dekontun üzerinde “Uçak
Durdurucu Sistemler (UDS) Tedariki Projesi İhalesi Teklife Çağrı
Dosyası Bedeli” ibaresi yer alacaktır. Bankadan alınacak dekont,
yetkilendirilen söz konusu kişi tarafından SSB’ye ibraz edilecektir.
4. TÇD tesliminde, TÇD’yi almak ve TÇD Teslim
Taahhütnamesini imzalamak hususunda yetkilendirilen kişi
tarafından Ek-1’de yer alan TÇD Teslimat Tutanağı ve TÇD
Teslimat Tutanağı’nın Ek-B’sinde yer alan TÇD Teslim
Taahhütnamesi imzalanacaktır.
5. Teklife Çağrı Dosyası’nı alma konusunda yazılı olarak
yetkilendirilmiş firma temsilcisi(leri) tarafından, SSB’den
elektronik ortamda teslim alınabilecektir.

TÇD Teslim
Yeri

TÇD Teslim
Tarihi

İrtibat Noktası

TÇD Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Uçak Daire Başkanlığı
Destek Uçak Projeleri Grup Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir.
(D Blok, 2nci kat, Oda: D2-222).
18 Ekim 2018 tarihi saat 16:00’ya kadar, SSB Uçak Daire
Başkanlığı, Destek Uçak Projeleri Müdürlüğünden teslim
alınabilecektir. (D Blok, 2nci kat, Oda: D2-222).
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Uçak Daire Başkanlığı
Destek Uçak Projeleri Grup Müdürlüğü
Devlet Mahallesi Süleyman Emin Caddesi No:6-7 06420
Çankaya / ANKARA / TÜRKİYE
Tel : +90 312 411 90 00
Faks : +90 312 411 93 86
E-posta : bbasar@ssm.gov.tr
dupmd @ssm.gov.tr
İrtibat Noktası : Başak BAŞAR

Diğer Hususlar

1. İşbu TÇD SSM’den resmen alınmadan Teklif sunulamaz,
sunulsa dahi sunulan Teklif değerlendirmeye alınmaz. Ortak
girişim olarak teklif verilmesi halinde, ortak girişimi oluşturan
şirketlerden birinin TÇD alması Teklif verebilmek için yeterlidir.
2. SSB herhangi bir yükümlülük üstlenmeksizin, verilen teklifleri
kabul
edip
etmemekte,
teklifleri
değerlendirip
değerlendirmemekte, yeni teklif istemekte, tekliflerden birini,
bazılarını veya tamamını reddetmekte, ihalenin iptal edilmesinde
tamamen serbesttir. Savunma Sanayii İcra Komitesi ihaleyi uygun
gördüğü Yüklenici Adayına verebilir.
Bu durumlarda TÇD satın alan firma, kurum, kuruluşlar tarafından
SSB’den herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
TÇD satın alan firmalar TÇD ilanında yer alan şartları kabul etmiş
sayılırlar.
3. UDS Tedariki Projesinde 16 Mayıs 2018 tarihli ilan için TÇD
bedeli ödeyen firmalar, TÇD temini için bedel ödemeyecektir.

EK-1
ATTACHMENT-1
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI
UNDERSECRETARIAT FOR DEFENCE INDUSTRIES
UÇAK DURDURUCU SİSTEMLER (UDS) TEDARİKİ PROJESİ TEKLİFE ÇAĞRI
DOSYASI TESLİMAT TUTANAĞl
DELlVERY NOTICE OF REQUEST FOR PROPOSAL OF AIRCRAFT
ARRESTING SYSTEMS (AAS) PROCUREMENT PROJECT
Teslim Alan Firma / Receiving Company
Adı/Name:
Adres/Address:
Temas Noktası/Point of Contact:
Tel/Phone :
Faks/Fax:
e-posta adresi/e-mail address:
Teslim Alan / Receiving Person
Adı/Name:
Görevi/Position :
Firma/Company:
Adres/Address :
Tel/Phone :
Faks/Fax:
e-posta adresi/e-mail address :
Aşağıda imzası bulunan ve yukarıda “Teslim Alan” olarak belirtilen şahıs Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yayınlanan
Uçak Durdurucu Sistemler (UDS) Tedariki Projesi Teklife Çağrı Dosyası'nı (1 adet CDROM
muhteviyatı
elektronik
dosyalar)
......................................tarihinde
“……....................................................” adına almıştır.
The person whose signature appears below and identified in “Receiving Person” box
has received The Request For Proposal for Aircraft Arresting Systems (AAS)
Procurement Project (1 CD-ROM which consists of related office files) which is
released by the Presidency For Defence Industries of Presidency of Turkish Republic,
on
the
date
of......................................on
behalf
of
the
“................................................................”.

EKLER/APPENDICES:
EK-A/APPENDIX-A:
Yetki Belgesinin Orjinali veya Noter Onaylı Temsil Belgesinin Kopyası.
Original Authorization Document of Personnel and a copy of representative of original
authorization letter from company OR organization which is notary attested
EK-B/APPENDIX-B:
TÇD Teslim Taahhütnamesi.
RFP Delivery Commitment.
EK-C/APPENDIX-C:
Banka Dekontu Fotokopisi ( 20.000 Türk Lirası tutarında)
Copy of Bank Receipt (20.000 TL amount)

Teslim Eden / Delivered By :

Teslim Alan / Received By :

EK-B
APPENDIX-B

TÇD TESLİM TAAHHÜTNAMESİ
RFP DELIVERY COMMITMENT
Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) Uçak Durdurucu Sistemler (UDS) Tedariki Projesi
kapsamında,
………………………….............................
............................................
tarafından yapılacak ve alt yüklenicilere yaptırılacak çalışmalarda;
In the scope of Aircraft Arresting Systems (AAS) Procurement Project, works to be perform
............................................................................................................................................
and/or its subcontractors;
1. Türkiye Cumhuriyeti’nin “gizlilik ve güvenlik” ile ilgili mevzuat gereklerine uyulacağını,
The Bidder shall comply with the requirements of Turkish laws and regulations regarding
"confidentiality and security".
2. SSB tarafından TÇD ile veya ihale kapsamında bilahare verilecek olan Hizmete Özel ve
üstü gizlilik dereceli bilgi, doküman ve kalemlerin;
Classified information, and higher confidentially level of documents and items which are
given to the Bidder by SSB with this RFP:
a. İhale kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sadece SSB’nin yazılı
onayıyla Üçüncü taraflara açıklanacağını veya verileceğini,
shall be disclosed and given to third parties with the SSB approval only in order to fulfill
the requirements of RFP,
b. İhale kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı dışında herhangi bir
amaçla kullanılmayacağını, çoğaltılmayacağını ve üçüncü taraflara verilmeyeceğini,
shall not be used, reproduced and given to third parties, except for the purposes of fulfilling
of its obligations under this RFP
c. Bilmesi Gereken prensibine uygun olarak, gerekli Şahıs Güvenlik Belgesi’ne sahip
kişilere kullandırılacağını,
shall be allowed to use by persons having a Personnel Security Certificate according to
"Need-To-Know" basis
d. İhale sona ermiş veya feshedilmiş olsa dahi, ilgili mevzuat ve uygulamaları dikkate
alarak, SSB tarafından verilecek talimata uygun olarak korunacağını, imha edileceğini ve
işlem görmesinin sağlanacağını,
shall be preserved and processed and terminated by Bidder according to relevant
applications/laws and taking into consideration SSB’ instructions, even if the Bidding has
ended or cancelled.

e. SSM tarafından kendisine sağlanan gizlilik dereceli bilgi, doküman ve kalemlerin
kaybolması, çalınması, hasara uğraması veya bu gibi durumlardan şüphelenilmesi
halinde, 24 (yirmi dört) saat içerisinde, SSB’ye yazılı bildirimde bulunulacağını,
are lost, or stolen, or damaged and if there is suspicion of such cases, a written notice
shall be submitted within 24 (twenty-four) hours to SSB by Bidder.
3. İhale kapsamında gerçekleştirilecek gizlilik dereceli işlerin ifası ile ilgili olarak Türkiye
Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuatından haberdar olunduğu, bunların tamamen anlaşıldığı,
gerekli olan tüm güvenlik gereklerinin sağlanacağı ve tedbirlerin alınacağı beyan ve
taahhüt edilir.
The Bidder acknowledges and commits that it is aware of the security of laws and
regulations of Turkey, and the Bidder shall perform the confidential works according to
related security laws and regulations of Turkey.

İMZA/SIGNATURE

:

AD, SOYAD/NAME, SURNAME :
TARİH/DATE

: ….... / …... / 2018

