
  
  

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.  
  

ENTEGRE BİLİŞİM SİSTEMLERİ İHALE İLANI  
  

  

Açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.  

  

    

1-Şirketin    

a) Adresi  :Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş  

Turan Güneş Bulvarı,Galip Erdem Caddesi 608.Sokak No:4      

Çankaya 06550 Ankara/Türkiye  

b) Telefon ve faks numarası  :Tel: 0 (312) 491 87 29   

 Fax:0 (312) 491 86 22  

 İlgili Personel: Bayram GÜLER  (CBS )  

 İlgili Personel: Miraç ATMİŞ    (Bilişim Teknolojileri)  

    

c) Elektronik posta adresi   (varsa)  :satinalma@vedas.com.tr  

  :www.vedas.com.tr  

  

2-İhale konusu     

a) Niteliği, türü, miktarı  : VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. hizmet bölgesinde 

(Van , Muş, Bitlis, Hakkari illeri il, ilçe ve   bağlı  köyleri) 

kurulacak olan CBS için yazılım temini ve/veya Elektrik Dağıtım 

Tesisleri şebeke elemanlarının Coğrafi Bilgi Sistemine 

aktarılması işi,   

ŞİRKET’in elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetlerinden 

yararlanan müşterilerimize, Potansiyel müşterilerimize ve ilgili 

diğer kişilere yedi gün yirmi dört saat (7/24), güncel mevzuata 

uygun hizmet verecek Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Entegre 

Çağrı Merkezi’nin CRM, CBS, MBS, OSOS, LOGO, ARAÇ 

TAKİP entegrasyonu da yapılarak;   Ip telefon, Ip Santral, 

Tümleşik iletişim alımı ve kurulumu işidir.  

  

b) Yapılacağı yer  : Çağrı merkezi ve GIS yazılımının kurulacağı yer Van 

şirket Müdürlüğü, Veri toplama Van, Muş, Hakkari, Bitlis 

illeri  yatırım bölgelerindeki; il, ilçe ve  bağlı  köyleri), 

Kapsamaktadır.  

  

c) İşe başlama tarihi  :  Proje 3 fazdan oluşacaktır.  

1. faz çağrı merkezinin kurulumu   

2.faz GIS yazılımın kurulumu ve Çağrı merkezi ile entegrasyonu 

ve Test   

3.faz olarak ta sahadan veri toplama yapılacaktır.   

  



d) İşin süresi  

  

  

:   Veri toplama 540 (Beşyüzkırk) takvim günüdür.     

Çağrı merkezi, IP Santral, Ip telefon,Tümleşik İletişim   

    Kurulumu 60 gün geliştirilmesi 120 gün  

  

           GIS yazılım kurulumu 30 gün, geliştirilmesi ve entegrasyonu 365  

        Gündür. 

e) Tekliflerin Değerlendirilmesi  :İstekliler öncelikle şartnamelerde yer alan tüm kapsam için, ihale 

dokümanın ekinde yer alan değerlendirme formlarını doldurarak, 

şartnamelerde  belirtilen  tüm  maddelerine  detaylı 

cevap verdiklerini de garanti edecek şekilde teknik cevaplarını, 

teklif fiyatlarda dahil olmak üzere, 31/10/ 2014  Saat :16.00’a 

kadar VEDAŞ’a (Genel Koordinatörlüğüne) kapalı zarf ile 

sunacaklardır.  

  

İstekliler, teklif dokümanlarında sundukları teknik çözüm 

önerileri ve proje yaklaşımları kapsamında ön elemeye tabi 

tutulacaklardır. Bu süreç zarfında, Şirket tarafından İsteklilerin 

şartname gereksinimlerine özel çözümlerine ilişkin detaylı 

yaklaşımlarını anlatmaları için Şirket’e sunum (çözüm demosunu 

da içerebilecek şekilde) yapmak üzere davet edilebileceklerdir.  

  

İsteklilerin teklifleri, teknik çözümleri ve teklif fiyatlarına göre  

puanlandırılarak değerlendirilecektir.  Ön eleme sonrasında kısa 

listeye giren İstekliler, işbu şartnamede (ya da ön eleme sürecinde 

revize edilen) yer alan tüm kapsam için, ekte yer alan teklif 

formları aracılığı ile anahtar teslim ve kırılımlı olarak (tüm 

lisanslar, yazılımlar, donanımlar, ek geliştirmeler, garanti/bakım, 

eğitimler vb. gibi tüm bileşenler için ayrı ayrı) fiyatlarını ve revize 

teknik tekliflerini sunacaklardır.  Akabinde nihai değerlendirme 

yapılacak ve kazanan Firma ile sözleşme görüşmelerine 

geçilecektir.  

     

3-İhalenin  

  

  

a) Yapılacağı yer  : Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Koordinatörlüğü     

  Toplantı Salonu,  

b) Tarihi ve saati  : 31/ 10 / 2014 -  Saat :16:00  

  

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler  

  

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

  

4.1.1- Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek/Esnaf Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

  

4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,  

  

4.1.3- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

  



4.1.4-Tüzel kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel           

Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

  

4.1.5-Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu,  

  

4.1.6-Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen başvuru mektubu,  

  

4.1.7 Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu,  

  

4.1.8- İdari şartnamede belirtilmek kaydıyla; ihale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı               

gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,  

  

4.1.9 İstekli, benzer altyapı şebekesinde (elektrik dağıtım-doğalgaz dağıtım-telekom- vb) Mobil GIS 

ortamında veri toplama- (harita bina etüt verileri abone- sayaç-adres verilerinin veya şebeke 

elamanlarının envanterinin güncellemesi vb ) Elektrik dağıtım Çağrı merkezi kültürüne bilen çalışma 

süreçlerine hakim daha önce Elektrik Dağıtım-doğalgaz  gibi sektörlerde çağrı merkezi proje tecrübesini 

belgelendirecek buna ilişkin bitirmiş olduğu projelere dair referans belgesi sunacaktır.  

  

4.1.10 Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

VANGÖLÜ EDAŞ Onaylı Tedarikçi Portföyünde bulunmayan Teklif Sahibinin;  

  

 Satış sonrası servis hizmeti olup 

olmaması,    

 Satış sonrası servisin yurt içinde 

olması   

 Garanti verebilmesi,   

ile ilgili sunacağı bilgi ve belgelerin, VANGÖLÜ EDAŞ tarafından yapılacak değerlendirilme 

neticesinde yeterliliğine karar verilir.  

  

4.2. Kalite Yönetim Sistem Belgesi/Belgeleri  

4.2.1  ISO 9001 Kalite yönetim sistem belgesi,  

4.2.2 27000 Bilgi Güvenliği Kalite Sistemi  

İhaleye katılmak için zorunlu olmamakla birlikte, olması halinde ihale dosyasına eklenecek belgeler;   

  

4.2.3 ISO 14001 Çevre yönetim sistem belgesi,  

4.2.4 10002 Müşteri Memnuniyeti Kalite Sistemi,  

4.2.5 OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ve bunun gibi belgeler  

           İhaleye katılmak için zorunlu olmamakla beraber, olması halinde ihale dosyasına eklenecektir.  

  

4.3 İhaleye yerli / yabancı tüm istekliler katılabilecektir.   

  

5-İhale dokümanı Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.  Satınalma Müdürlüğü adresinde görülebilir ve niyet 

mektubu sunan firmalar ile paylaşılır. 

  



6- Teklifler ihale saatine kadar Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Koordinatörlüğü Satın alma 

servisine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

  

7- İstekliler tekliflerini, malzeme kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan 

istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  

  

8- İstekliler teklif edilen bedelin %3 sın dan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 

teminat vereceklerdir. Geçici teminatın süresi teklif geçerlilik tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) 

takvim günü olmalıdır.   

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.  

10- Firmalar iş ortaklığı olarak teklif verebilirler. (İHALEYE İŞ ORTAKLIĞI olarak teklif verme 

durumunda 4. Madde de belirtilen belgeler İş Ortaklığını oluşturan tüm firmalarca verilecektir) İhale 

üstünde kalan yükleniciden sözleşme aşamasında noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi alınır. Bu ihalede 

konsorsiyum olarak teklif verilemez. 

11-Bu ihaleye kısmi teklif verilemez.  

      

             12- DİĞER HUSUSLAR;  

  

1)- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmemesinin mümkün 

olmadığı durumlarda, işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi 

fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.  

  

2)- Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

kanununa tabi olmayıp, ihale Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Satınalma Prosedürlerine göre yapılacaktır. 

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş, teklif veren firmalara bildirimde bulunmak kaydı ile herhangi bir sebep 

bildirme zorunluluğu olmaksızın tek taraflı olarak ihaleyi askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar. 

Ayrıca ihaleyi istediği firmaya verip vermemekte serbesttir.  

  

3)Tüm kurulacak olan Donanımlar, Yazılımlar lisanslar Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş adına olacaktır.  

  

4) Çağrı merkezinin işletilmesi yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.  

  

5)İhale üzerinde kalan istekli çağrı merkezinde çalışacak personelin teminini çağrı merkezi kurulmadan 

yapmalı ve şartnamede belirtilen ilgili eğitimleri vermelidir. Çağrı merkezi kurulumu bittiği andan itibaren 

çağrı karşılamaya başlanmalıdır.  

   

6) Çağrı merkezinin işletilmesi sırasında şartnamede belirtilen hususlara ve Vangölü Elektrik Dağıtım 

A.Ş’nin kurumsal kimliğine zarar verecek bir durum söz konusu olması durumunda Vangölü Elektrik 

Dağıtım A.Ş sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutar.  

  

  

  


