
 
 

Temsilcilik Adres: Mahall Ankara, Eskişehir Yolu 9. Km. No: 274/6 E Blok İç Kapı No: 69 Çankaya / ANKARA Temsilcilik Telefon: 0850 314 94 

00      Temsilcilik Fax: 0850 211 65 48 Web:  www.vedas.com.tr E-Posta:info@vedas.com.tr 

Ticaret Merkezi Adresi:İpek Yolu Üzeri Tedaş Tesisleri 65300 Merkez/VAN 

Mersis:0922054792200024 VAN V.D:9220547922 

2019.MLZ.YAT.04 BÜTÜNLEŞİK IT ALTYAPI PROJESİ’nde Adaylardan gelen  SORULARA 

CEVAPLAR 

                                                                                                                       

SORU 1- TEKNİK ŞARTNAME “3.3.1        Anahtarlama cihazı en az 24 adet 10 Gbps destekli SFP+ 

yuva desteklemelidir. Bu portlardan 10 adeti hem gerekli bağlantı aparatları (SFP / TwinTwinax Direct 

Attach Cable gibi)  hem de gerekli lisanslara sahip olmalıdır.” 

Yukarıdaki maddede istenilen 10 adet port tipinin (Twinax cable, SFP-10G-SR, SFP-10G-LR, SFP-10G-

ER, SFP-10G-ZR ...) belirtilmesini rica ederiz. 

CEVAP 1- Şartname maddesinde kaç adet port, port hızı ve yuva tipi genel hatları ile belirtilmiştir. 

 

SFP-10G-SR, SFP-10G-LR, SFP-10G-ER, SFP-10G-ZR detaya girer, zaten (SFP / TwinTwinax 

Direct Attach Cable gibi) gibi genel ifadesini kullandık. İstekli kendi çözümü için port adet ve hızlarını 

sağlayacak şekilde SFP-10G-SR, SFP-10G-LR, SFP-10G-ER, SFP-10G-ZR teklif verilebilir. 

SORU 2- TEKNİK ŞARTNAME “ 3.2.3 Teklif edilecek her uç sunucu en güncel mikroişlemci alisine ait 

ve toplamda 72 işlemci çekirdeğine sahip olacaktır. Maddesinde Teklif edilecek her bir uç sunucu 

üzerinde 72 işlemci çekirdeği olacak olarak anlaşılan bir ifade vardır,  anlatılmak istenen nedir?  

CEVAP 2 – “Teklif edilecek her uç sunucu en güncel mikroişlemci alisine ait olacaktır. Teklif edilen 

çözüm her bir lokasyonda toplamda en az 72 işlemci çekirdeğine sahip olacaktır.”  Şeklinde 

anlaşılmalıdır. 

SORU 3 – TEKNİK ŞARTNAME “3.3.2 Anahtarlama cihazın işletim sistemi için üzerinde bulunan RAM 

miktarı 8 GB’ın altında olmamalıdır.” Maddesinin Anahtarlama cihazın işletim sistemi için üzerinde 

bulunan RAM miktarı 4 GB’ın altında olmamalıdır. şeklinde değiştirilmesi mümkün müdür?  

CEVAP 3 – Söz konusu madde de değişiklik yapılması uygun görülmemiş olup, maliyeti çok fazla 

değiştiren bir etken olmadığından RAM miktarı için ürünün Teknik Şartnamede belirtilen miktara en 

yakın miktarı teklif verilebilir. Verilecek olan çözüm ile birlikte komisyonca değerlendirilecektir.  

SORU 4 – TEKNİK ŞARTNAME “3.2.7 Her uç nokta üzerinde en az 4 adet ve her biri en az 10 Gbps 

hızında fiber ağ portu bulunacaktır. Portlar üzerinde SFP+ dönüştürücüler takılı olarak gelmelidir. “ 

Maddesinin Her uç nokta üzerinde en az 4 adet ve her biri en az 10 Gbps hızında fiber ağ portu 

bulunacaktır. Portlar ile ağ anahtar arasındaki bağlantı için gerekli kablo ve SFP+ dönüştürücüler temin 

edilmelidir. Şeklinde değiştirilmesi mümkün müdür?  

CEVAP 4 – Talep uygun görülmemiştir.  

SORU 5 – TEKNİK ŞARTNAME 8.4. maddenin “Yüklenici firma, donanım arızası durumunda, sorun 

çağrı merkezine aktarıldıktan sonra 4 saat içinde müdahale edecektir. Yüklenici, arızalı parça değişiminin 

ertesi iş gününe kadar değişikliğinin sağlanması için üretici ile irtibata geçerek, parça değişim sürecini 

işletecektir.  Garanti ve bakım süresi boyunca, garantiyi kapsayan her türlü arızalı ve normal çalışmayan 

devre elemanları yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir. Değiştirilen parça ve 

elemanların tüm masrafları (nakliye vs.) yüklenici firmaya aittir.”  şeklinde değişikliğini talep ediyoruz. 

CEVAP 5 – Talep uygun görülmemiştir.  
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SORU 6 – TEKNİK ŞARTNAME “7.8.  Şartnamede belirtilmemiş cihaz, ekipman, malzeme ve yazılım 

gibi aksesuarların noksanlığından dolayı veya özellikleri şartnameye uygun olmasına rağmen uygulama 

esnasında cihaz için belirlenmiş özelliklerin saha uygulaması için uygun olmadığının sonradan 

anlaşılması durumunda, sistemin amaca uygun şekilde servis verecek duruma getirmek için gerekli cihaz, 

ekipman, malzeme, yazılım v.b. aksesuarlar Yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Bu konuda 

VEDAS ’tan hiçbir ücret talep edilmeyecektir.” Şartname maddelerinin saha uygulamasının ihtiyaçları 

doğrultusunda ve teknoloji bileşenleri detayında hazırlanmış olduğunu düşünüyoruz, dolayısıyla 

maddenin “Teklif edilecek ürünlerin özelliklerinin şartnameye uygun olması beklenmektedir. Şartname 

kapsamında iletilen teklifte bulunan cihaz, ekipman, malzeme, yazılımların eksik teslim edilmesi 

durumunda ilgili eksiklikler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Bu konuda VEDAS ’tan hiçbir 

ücret talep edilmeyecektir.” şeklinde değiştirilmesi mümkün müdür? 

CEVAP 6 – Talep uygun görülmemiştir. Teklif sunmadan önce sahada ve veri merkezinde gerekli 

keşiflerin yapılması için Teknik şartnameye madde koyulmuştur. Keşif ve yerinde inceleme 

yapmadan uygulama aşamasında  çıkabilecek eksikler firma tarafından karşılanması 

beklenmektedir. 

SORU 7 – İdari Şartname ve Sözleşme Taslağı Üzerinde bazı firmaların değişiklik ve zeyilname talepleri olmuştur, 

zeyilname yapılacak mıdır?  

CEVAP 7 -  İdari Şartname ve Sözleşme Taslağı Üzerindeki değişiklik talepleri değerlendirilmiş ve 

zeyilname talepleri uygun bulunmamıştır.  
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