
 

 

  

  

  

2021.MLZ.YAT.13 GSM TABANLI BAS-KONUŞ EL TERMİNALİ 

ALIMI İŞİ’NE(YENİLENEN) AİT  

Soru ve Cevaplar 

 SORU-1 : EPDK Satınalma Yönetmeliğine göre Sözleşme Kapsamında yer alan işlerin  tamamlanması     

sonrası ancak   TEDAŞ Geçici Kabullerinin gerçekleştirilebileceği yönündedir. 

Aşağıda ilgili şartname maddelerine göre hizmetin ve işlerin tamamlanması 48 Ay sonunda olacaktır 

ve EPDK Yönetmeliğine göre TEDAŞ Kabulleri ancak 48 ay sonrasında oluşabileceği görülmektedir. 

İhale Teknik Şartnamesi 

Madde 11.1. Yüklenici, bu şartname kapsamında temin ettiği GSM tabanlı terminaller için M2M Data 
Hatlarını en az 48 (kırksekiz) aylık süre ile VEDAŞ'ın hizmetine sunacaktır. 

16.1. Malzeme temini, VEDAŞ tarafından aksi belirtilmedikçe sözleşme imzasından sonra 60 gün 
içerisinde VEDAŞ' ın sipariş ile bildireceği noktalara teslim edilecektir, Ürün hizmeti, sözleşme 
imzalanmasına müteakip yapılacak yer tesliminden sonra 48  

Teklif Cetvelilnde sadece Cihaz Bedelleri olarak belirtilmiş kalemler yer almaktadır ve bu hizmetler 

de aynı birim kalem içerisinde temin edileceği görülmektedir. Bu durumda gerçekleştirilecek Geçici 

Kabulle bağlı yapılması gereken bu kalemlerin ödemeleri de aynı şekilde 48 aylık hizmet alımlarının 

tamamlanması sonrasında mı yapılacaktır? 

CEVAP-1: İşin  donanım kısmı işin bedelinin büyük bir kısmını tuttuğu için TEDAŞ Kabulüne gerek 

olmaz.  

 

SORU-2: Teklif Cetvelinde yer alan cihaz/malzeme kalemlerine ek olarak; sözleşme kapsamında 

gerçekleştirilecek 48 Aylık hizmet alımının ayrı kalem ve aylık hakedişler halinde 

değerlendirilmesinin veya ilgili Bas Konuş sisteminin de cihaz gibi Yatırımlar kapsamında satınalma 

yönteminde şartnamenin yeniden değerlendirilmesini talep ederiz. 

CEVAP-2:  Hizmet bedeli ayrılmamış olup tüm bedeller cihaz bedeline dahil olacaktır. Hak ediş 

cihazlar teslim edilip sistemin  devreye alınması akabinde yapılabilecektir.  

 

 SORU-3: 7.7.14. Tüm kullanıcı isimleri Sisteme kaydedilmeli. Bas- Konuş Terminalini kullanacak 

kullanıcı kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapabilecektir. 

Toplamda kaç adet kullanıcı sisteme tanımlanması gerekmektedir? 

 

CEVAP-3: En az 500 kullanıcı sisteme tanıtılmalı 
 
SORU-4 : Teknik Şartname Maddesi: 14.2 Yüklenici, teklif ettiği terminallerin satışını 

yapabileceğine dair 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, TC. Ticaret 

Bakanlığı tarafından verilen Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi'ni teklif ekinde sunacaktır. 

Sunulan belgenin süresi geçmiş olmayacaktır. 



 

 

Bahsi geçen Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi, Türkiye Cumhuriyeti içerisinde ithal edilen   

Cep Telefonlanın satışının yasal olarak yapılabilmesi için sadece Cihaz İthalatçısı firma tarafından 

sağlanmak zorunda olunan belgedir. 

Buna göre ilgili şartname maddesinde yer alan 'Yüklenici' sadece ve sadece cihaz ithalatçı firma olması 

gerekmektedir. İlgili maddenin yeniden değerIendirilmesini talep etmekteyiz. 

 

CEVAP-4: Teknik Şartname 14.2 maddesinde bir değişikliğe gerek bulunmamaktadır.  
 

SORU-5 : Teknik Şartname Maddesi: 11.1. Yüklenici, bu şartname kapsamında temin ettiği GSM  

tabanlı terminaller için M2M Data Hatlarım en az 48 (kırksekiz) aylık süre ile VEDAŞ'ın hizmetine 

sunacaktır. 

 Şartnamede talep edilen M2M sim kartlarının ticari amaçlı Yüklenici tarafından sağlanabilmesi 

için 'Elektronik Haberleşme Kanunu'na göre sadece GSM operatörleri ile BTK tarafından yetkili 

Sanal Mobil Şebeke Operatörü lisanslı firmalar olması gerekmektedir. 

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 60'ıncı maddesinin dördüncü fıkrasında; 

“Aboneler yararlandıkları hizmeti ticaret amacıyla üçüncü kişilere sunamazlar. 

Aksine davrananların abonelik sözleşmeleri iptal edilir." 

ÖZETLE; 

Şartname kapsamında talep edilen özelliklere sahip firmaların hem Mobil Şebeke Hizmetleri 

lisansına sahip olması hem de cihaz ithalatçısı olması gerekmektedir. 

Bu durumda ihaleye katılımcılardan BTK Tarafından konu hakkında yetkisinin olduğuna dair belge 

veya yeterlilik talep edilmesi, hem yasal sürece bağlı kalmak hem de haksız rekabeti önlemek adına 

değerlendirilmesini rica ederiz. 

CEVAP-5: Teknik Şartname 11.1 maddesinde bir değişikliğe gerek bulunmamaktadır.  
 

 

 
 

 


