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2018.MLZ.YAT.06 BETON DİREK , TRAVERS VE KONSOL ALIM İŞİ ’ne İLİŞKİN 

ADAYLARDAN GELEN SORULAR VE CEVAPLARI -1 

 

Soru 1- Teklif Cetveli Beton Direk tablosunda Van, Muş ve Bitlis bölgelerine malzeme kalemleri yer 

almakta olup Hakkari kısmı boş geçilmiştir. Sözleşme de belirtilen  %25 artış Hakkari bölgesine malzeme 

ilavesi yapılacağı öngörülecek midir? Yoksa %25 artışın belirtilen illerde yer alan miktarlar üzerinden 

ilgili artışın yapılacağını ön görüp Hakkari’ye malzeme ilavesi yapılmayacak olarak mı düşüneceğiz. 

CEVAP 1: Mevcut projelerde Hakkari ili için Beton Direkli proje bulunmadığından ihaleye çıkılan 

kalemlere eklenmemiştir. Ancak, olası bir proje değişikliği durumunda sözleşmede belirlenen birim 

bedellerden Hakkari için de sipariş geçilebilecektir.  

Soru 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? 

CEVAP 2: Malzemenin teknik şartnamelerine uygunluğu için gerekli olan süre beklenecektir. 30 

günden kasıt üretimden sonraki 30 gündür. Siparişler ürünlerin hazır olması için gereken süre, 

kapasite ve tüm malzeme için toplam termin süresi dikkate alınarak hazırlanacaktır.  

Soru 3: Malzemeler Van, Muş ve Bitlis ilçe merkezlerinde 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?  

CEVAP 3: Sevk miktarları devam eden projelerde sahada montaj yapan yüklenicilerin 

ilerlemelerine göre düzenlenmektedir. Bu itibarla araç istiap haddine göre değil ihtiyaçlara göre 

malzeme talebi yapılmaktadır.  

SORU 4: Malzemeler, TEDARİKÇİ tarafından, malzeme listesinde belirtilen teslimat adreslerine, 

teslimat süresi içerisinde ve Teknik Şartnamelerine veya VEDAŞ’ ın teknik kıstaslarına uygun olarak tüm 

teknik ve teste ilişkin dokümanlarıyla birlikte teslim edilecektir. Maddesinde belirtilen Tüm teknik ve 

teste ilişkin dokümanlarıyla birlikte teslim edilecektir, Derken her sevkte bu belgeler mi 

verilecektir? 

CEVAP 4: Test ve Kabul işlemlerine katılan şirket yetkililerine test belgeleri verileceği gibi sevkiyat 

ile birlikte test belgeleri hazırlanarak ilgili il ambarlara gönderilebilecektir.  

SORU 5: Malzemeler Tesellüm tutanağı ile birlikte teslim edilecektir derken İrsaliye ile birlikte 

tarafınızdan hazırlanacak tutanak mı? Yoksa bizim hazırlayıp göndereceğimiz bir tutanak mı? Olacaktır. 
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CEVAP 5: Malzemelere ilişkin Fabrikada yapılacak kabul sonrası ürünler irsaliyelerinizle sevk 

edilecek, ayrıca sevk irsaliyesinde belirtilmeyen (travers kelepçeleri, tij vs) malzemeler tarafınızca 

düzenlenecek olan Tesellüm Tutanağına ürün adı ve miktarları yazılarak irsaliye ile sevki 

yapılacaktır.  

 

 

Soru 6: 2 ve 2.21 katsayılı SBA direklerin etiketleri arasında fark olacak mı? 

 

Cevap 6: Etiketinde emniyet katsayısı bilgisi kabartma olarak belirtilecektir.  
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