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SORULARA CEVAPLAR  1                 

                                                                                                                

Soru 

No 

SORU CEVAP 

1 8.1. Ödeme, sözleşmede öngörülen ayıplı, kötü ya da eksik 

ifaya ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, 6. Maddede 

belirtilen esaslar doğrultusunda teslimatın yapılmasından 

sonra VEDAŞ ödeme planına göre yapılır. ( VEDAŞ 

ÖDEME PLANI: Fatura tarihine müteakip 60 gün içerisinde 

yapılır.) 

8.2. Faturalar TL olarak düzenlenecektir. 

8.3. Ödemeler Türk Lirası olarak yapılacaktır. 

8.4. VEDAŞ’ın ödeme planında, 8.1. maddede belirtilen 

ödeme süresinin uzatılmasını gerektirecek şekilde değişiklik 

olması halinde TEDARİKÇİ, VEDAŞ’ ın ödeme planına 

uyacaktır.    

Bu değişiklikten kaynaklı olarak ödeme süresi ne 

olacaktır? 

  

Belirlenen ödeme vadesi 60 

gün’dür.  Ancak, şirketimiz 

imza süreçleri nedeniyle 

kısa gecikmeler 

yaşanabilmektedir.  

2 Malzeme sevkleri siparişten 30 gün sonra belirtilen sahaya 

teslimi istenmektedir. Ancak bu süre TEDAŞ 

şartnamesinde de belirtildiği üzere malzemeler üretimden 

sonra 28 günlük priz alma süresini beklemesi gerekir, 

malzemeler priz süresini bekletilmeden mi sevk 

edilecektir?  

Üretimden sonra 28 günlük 

priz alma süresi 

beklenecektir.   

3 Malzemeler VEDAŞ ambarlarına sevk talepleri yapılırken, 

bu talepler tır istiap haddi olan 26.000 Kg gözetilerek mi 

yapılacaktır? Yoksa ihtiyaçlara göre bu dikkate alınmadan 

mı yapılacaktır?  

Mümkün olduğunca sevk 

miktarları belirlenirken tır 

istiap hadleri 

gözetilmektedir.  

4 7.8. Bu ihalede isteklilerin, teklif edilen malın teknik 

şartnamelerinde yer alan teknik kriterlere ve standartlara 

uygunluğunu belirlenmesi amacıyla teknik standart 

belgeleri(TSE,ENEC,IEC,EN,DIN vb.), Kalite belgeleri(ISO), 

Tip test raporları, teknik bilgilerin yer aldığı katalogları, 

Garantili özellikler listesi, Malzeme Listesi ile fotoğraf 

cinsinden aşağıda yazılı belgeleri, teklifleri ekinde CD ya da 

harici bellek ortamında sunulacaktır.  

 

Sarı ile işaretli belgeler taranıp Cd içerisine konulduktan 

sonra İhale evrakına çıktı konulacak mıdır?  

Söz konusu belgelerin CD ya 

da harici bellek ortamında 

sunulması yeterlidir. 

İlaveten çıktı alınmasına 

gerek yoktur.  
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