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VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 

DÜZELTME İLANI 

Şirketimizce 14.01.2015 Çarşamba Günü Saat : 17:00 Son teklif verme tarihli olarak 

ihale edilen ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ HİZMET ALIMI İŞİ ihalesine 

ilişkin olarak, 

1- İSG Şartnamesinin 2.3. maddesinde 29 olması ünite sayısı sehven 42 olarak 

yazılmıştır. Şartnamede gerekli düzeltme yapılmıştır. 

2- İSG Şartnamesinin 3. Maddesi Tamamen kaldırılmıştır. 

3- İSG Şartnamesinin 5.2. maddesinde “Şirkete ait işyerlerindeki kazan daireleri ve 

paratonerlerin topraklamaları mevzuat uyarınca OSGB tarafından ücretsiz olarak 

yapılacaktır.” ibaresi “Şirkete ait işyerlerindeki kazan daireleri ve paratonerlerin 

topraklama kontrolleri mevzuat uyarınca OSGB tarafından ücretsiz olarak yapılacak ve 

Şirkete raporlanacaktır.” Şeklinde değiştirilmiştir. 

4- İSG Şartnamesinin 6.2. maddesinde “Sözleşme tarihinden sonra Şirket’in veya alt 

işverenlerinin işe alacağı işçilerin,” ibaresi “Sözleşme tarihinden sonra Şirket’in işe 

alacağı işçilerin” şeklinde değiştirilmiştir. 

5- Sözleşme Taslağının 4.1. maddesinde “Bulunan süreye 1 saat yol süresi eklenir. “ 

ifadesi sözleşme taslağından çıkartılmıştır.  

6- Sözleşme taslağının 19.4 maddesinde belirtilen “Bu İş’te Alt Yüklenici 

çalıştırılmayacak olup; İş’lerin tamamının Yüklenici’nin kendisi ve çalışanları tarafından 

yapılması zorunludur.” ibaresi “Bu sözleşme konusu hizmetin bir kısmı alt yüklenicilere 

yaptırılabilir. Ancak bu sözleşme kapsamındaki yerine getirilmesi gereken 

yükümlülüklerin tamamı yüklenicinin sorumluluğundadır.” şeklinde değiştirilmiştir. 

7- Sözleşme Taslağının 6.1. maddesinde belirtilen “Her ayın ilk iş günü yukarıda 

belirtilen saatlik bedellerin hizmet süreleri ile çarpılması sonucunda oluşan bedel, fatura 

olarak kesilerek Şirket’e ulaştırılacaktır.” ibaresi “Yükleniciye yapılacak olan ödemeler 

her ay sonu yukarıda belirtilen saatlik bedellerin hizmet süreleri ile çarpılması sonucunda 

oluşan bedel, fatura olarak kesilerek bir sonraki ayın ilk 5 günü içerisinde Şirket’e 

ulaştırılacaktır.” şeklinde değiştirilmiştir. 

8- Sözleşme Taslağının 20.1 maddesinde “İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından 

doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümü için İzmir mahkemeleri ve İcra Daireleri 

yetkilidir.” İbaresi “İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın 

çözümü için VAN mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.” şeklinde değiştirilmiştir. 

9- 07.01.2014 tarihinde yayınlanan WEB Sitesi ihale ilanının 2.F maddesi ile 

07.01.2014 tarihinde firmalara e-posta ile gönderilen teklif cetvelinde Van İl Müdürlüğü 

Personel sayısı sehven 500 yazılmıştır. Van İl Müdürlüğü personel sayısı 320’dir.   

 

 İlgililere duyurulur. 


