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1. İşin tanımları 

1.1. İdare: ASO 1.Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 

1.2. İstekli: İhaleye giren firma 

1.3. Yüklenici: İhale üzerinde kalan firma 

2. İşin konusu: ASO 1. Organize Sanayi Bölgesinin ihtiyacı için kurulacak Omurga 

Anahtar cihazı, modülleri, kurulumu, montajının yapılması, devreye alınması, test ve 

kontrol işlemlerinin yapılması, dokümantasyonun hazırlanması, operatörlerin eğitimini 

ve teknik desteğini kapsayan anahtar teslimi işidir. 

3. İşin yapılacağı yer: ASO 1. Organize Sanayi Bölgesinin sunucu sistem odası. 

4. İdareye ilişkin bilgiler 

Adı: ASO 1.Organize Sanayi Bölgesi 

Adresi: Ankara-Ayaş Yolu 25. Km 06935 Ankara 

Telefon: 0312 267 00 00 

Faks: 0312 267 00 09 

E-posta: aosb@aosb.org.tr 

 bilgiislem@aosb.org.tr 

Yetkili: Doğu Ertemiz / 0530 592 17 27 / d.ertemiz@aosb.org.tr 

5. İhaleye ilişkin bilgiler 

5.1. İşin tüm aşamalarında Türk Lirası kullanılacaktır. 

5.2. İdare, hiçbir sebep göstermeksizin ihale tarihini erteleyebilir veya iptal edebilir. 

5.3. İstekli firmalar ihale şartnamesi ile ilgili sormak istediklerini ihale tarihinden 5 gün 

öncesine kadar madde 4’de iletişim bilgisi verilen yetkiliden öğrenebilir. 

5.4. İsteklilerin vereceği teklifler ihalenin yapılacağı gün en geç saat 10:00’a kadar ASO 

1.OSB yazı işlerine elden teslim edilecek ve bir kayıt numarası alınacaktır. 

5.5. İhale tarihi 26/06/2019 – Saat 14:00’dır. 

5.6. İşin tamamlanma süresi sözleşme onayına müteakip 60 (altmış) takvim günüdür. 

5.7. Gerekli teknik incelemeden sonra ihale komisyonu en geç 7 (yedi) gün içinde karar 

verecek ve sonuç tüm katılımcılara bildirilecektir.  

5.8. İhale üzerinde kalan istekli ile en geç 5 (beş)  gün içinde sözleşme imzalanacaktır. 

5.9. İhale konusu iş, katılımcılar arasında “Kapalı Zarfla ve Anahtar Teslimi Teklif 

Usulü” ile yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yaptırmakta 

serbesttir. İdare Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Dolayısı ile teklifler arasından 

en ucuza işi verme zorunluluğu da yoktur.  
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5.10. Teklif sahipleri tekliflerini vermeden önce çalışma yapacakları yeri ve mevcut 

cihazları inceleyecek, şartnameyi okumuş anlamış ve tüm şartları kabul etmiş 

sayılacaktır. 

5.11. Teklif sahibi, sağlıklı bir teklif verebilmek için işyerini ziyaret etmek ve tüm 

koşulları yerinde öğrenmek ve değerlendirmekten yükümlüdür. Bu çalışmalar ile 

ilgili tüm masraflar teklif sahibine aittir. 

5.12. Eksiksiz hazırlanmış teklifler komisyon tarafından değerlendirmeye alınacaktır. 

İdare, açık pazarlık usulü ile tenzilat talep edip etmemekte serbesttir. İdare istemeden 

hiçbir teklif sahibi teklifine ilave tenzilat öneremez. 

5.13. Komisyon incelemesi neticesinde tespit edilen aritmetik hatalar İdare tarafından 

düzeltilir. Bu düzeltmenin teklif toplam tutarına etkisini istekli kabul etmekle 

yükümlüdür. 

5.14. Yüklenici, ihale konusu işleri yaparken, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü 

önlemi almak ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Yüklenici, kendi 

işçilerinin, teknik emniyet malzemelerini temin etmekle mükellef olup, iş güvenliği 

ile ilgili tüm kurallara uymak mecburiyetindedir. Bu konudaki idari ve adli para 

cezalarının muhatabı Yüklenici’dir. İşin devamı süresince vuku bulacak kazalardan 

ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan, can ve mal kaybından, üçüncü şahısların 

uğrayacağı her türlü zararlardan Yüklenici doğrudan sorumlu olup İdarenin herhangi 

bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu konuda İdarenin, Yükleniciye emir ve talimat 

verme yetkisi ve zorunluluğu olmadığı gibi yapılan işi kontrol ve denetleme yetkisi 

ve zorunluluğu da bulunmamaktadır. 

5.15. Yüklenici, edinecekleri her türlü bilgi ve belgeyi “Ticari Sır” kapsamında 

saklayacağını ve İdarenin ve ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi firmalarının zararına 

yol açmayacağını taahhüt eder. 

6. İç Zarf İçeriğinde 

6.1. Teklif mektubu 

Matbu teklif mektubu istekli tarafından doldurulacak ve kaşelenip imzalanacaktır. 

Kapatılan iç zarfın üzerinde işin adı ve firma bilgisi olacak, zarfın kapatılan kısmı 

kaşelenip imzalandıktan sonra üzeri bantlanacaktır.  
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7. Dış zarf içeriğinde 

7.1. Usullere uygun hazırlanmış iç zarf, 

7.2. Firma tanıtım broşürü, daha önce benzer Omurga Anahtar işleri yaptığını gösterir iş 

bitirme dokümanları (hakedişler, faturalar, resimler, referans listesi ve iletişim 

numaraları). 

7.3. İsteklinin Ankara içerisinde konumlanmış teknik destek ekibinin 3 aylık SGK 

bildirimleri, iş yerinin adres ve irtibat bilgileri, 

7.4. Firma yetkilisi tarafından kaşelenip ve imzalanmış idari ve teknik şartname,  

7.5. İmza sahibi kişinin teklif vermeye, pazarlık yapmaya ve imzaya yetkili olduğunu 

gösterir belge, 

7.6. Ticaret/Sanayi Odası veya Meslek Odası Kayıt Belgesi, 

7.7. Ticaret sicil gazetesi, 

7.8. Vergi levhası, 

7.9. Güncel tarihli SGK ve Vergi borcu yoktur yazısı,  

Tüm evraklar dış zarfa konulduktan sonra zarf kapatılacak, zarfın kapatılan kısmı kaşelenip 

imzalanarak üstü bantlanacak, dış zarf üzerine işin adı ve firma bilgileri yazılacaktır. 

Yukarıda yer alan detaylara göre hazırlanmamış iç ve dış zarflar idare tarafından lüzum 

görüldüğü takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8. Teminat mektubu 

İhale üzerinde kalan istekli, sözleşme esnasında teklif bedelinin %10’u oranında ve en 

az 4 (dört) yıl süreli banka teminat mektubu verecektir. Teminat mektubu, kesin kabul 

yapıldıktan sonra yüklenicinin yazılı müracaatı ile iade edilecektir.    

9. Geçici Kabul ve Ödeme 

9.1. Yüklenici işi bitirdiğini ve geçici kabul yapılması isteğini yazılı olarak İdareye 

bildirir. İdare geçici kabul komisyonunu kurar ve en geç 15 gün içinde geçici 

kabulü yapar. Geçici kabul sırasında, varsa, belirlenen eksik ya da hatalı imalatlar 

Yükleniciye bildirilir. 

9.2. Yükleniciye bir defaya mahsus olmak üzere ve 7 günü geçmeyecek şekilde uzatma 

verilir. Yükleniciden bahsi geçen imalatların bu süre içinde tamamlanması istenir. 

9.3. Uzatma süresi içinde bahsi geçen hatalar ve eksiklikler giderilmiş ise geçici kabul 

komisyonu tarafından ikinci kez kontrol yapılır. 

9.4. Komisyonun ödemeye onay vermesine müteakip, ödeme en geç 30 gün içinde 

Yüklenicinin banka hesabına gönderilir. 
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9.5. Komisyon geçici kabulü onaylamaz ise günlük #1.000TL# ceza uygulanacaktır. 

Cezalı gün sayısı 10 günü geçemez. Yüklenici, bu süre sonunda da işi yine 

bitiremez ise, idare sözleşmeyi fesheder ve yarım kalan işi başka bir firmaya 

tamamlatarak ortaya çıkan maliyeti ihaleyi kazanan firmaya rücu eder.  

10. Kesin Kabul 

Yüklenici, tüm sisteme “Kesin Kabule” kadar “Garanti verecektir”. Garanti süresinin 

başlangıç tarihi, “Geçici kabul” tarihidir. “Kesin kabul”  geçici kabul yapıldıktan 3 (üç) yıl 

sonra yapılacaktır. Kesin Kabul işlemleri Yüklenicinin yazılı müracaatı ile başlayacaktır. 

11. Garanti 

Sistem kesin kabul yapılana kadar Garanti Kapsamındadır. Garanti süresince arızalanan 

parçalar ücretsiz olarak değiştirilecek veya tamir edilecektir. Garanti süresince her türlü 

teknik destek, eğitim tekrarı ve arızalı malzemelerin her türlü taşıma kargo masraflarını 

Yüklenici üstlenecektir. 

12. Eğitim 

12.1. Yetkili eğitim kurumları tarafından verilecek eğitim,  idarenin en az 4 (dört) teknik 

personelini kapsayacak ve teklif edilen sistemin en verimli şekilde kullanım, bakım 

ve güncelleme fonksiyonlarını içerecek şekilde olacaktır. 

12.2. Eğitim ile ilgili her türlü koordinasyon (tarih, kişi, yer) idarenin onayı alınarak 

Yüklenici tarafından yapılacaktır. Eğitimlerin yeterli olmadığı tespit edilirse, 

eğitimin tekrarlanması istenecektir. Bu durumda, yüklenici eğitimi ücretsiz olarak 

tekrarlayacaktır. 

12.3. Eğitimler konusunda uzman kişiler tarafından verilecektir, eğitim süresi en az 3 

(üç) tam gün olacaktır.  

13. Genel Teknik Özellikler 

13.1. Yüklenici ihale öncesinde İdare ile işin detaylarını konuşup gerekli kontrolleri 

yapacaktır.  

13.2. Tüm cihazlar İdarenin gösterdiği kabinete monte edilecektir. Montaj esnasında ilgili 

tüm kabloların düzenlenmesi ve etiketlenmesi Yükleniciye aittir.  

13.3. Yüklenici İdarenin isteği doğrultusundaki gereksinimleri tam olarak tespit edecek 

ve çalışan mevcut sistemi inceleyecektir. Bu yapıya uygun olarak yeni sistemin 

sorunsuz çalışacak şekilde kurulumunu yapacaktır. Ayrıca, idarenin yeni istekleri 

de konfigürasyona dahil edilecektir. 

13.4. Teklif edilecek ürünler; CISCO, EXTREME NETWORKS (ENTERASYS), 

HUAWEI, HP veya JUNIPER marka olacak ve ihale tarihinde üreticinin web 
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sitesinde yayınlamış ürünler olacaktır. Üretimi bitmiş (End Of Life) ürünler teklif 

edilmeyecektir. 

13.5. İhale üstünde kalan firma sözleşme yapmadan önce, teklif etmiş olduğu cihazları en 

az 15 gün süre ile kullanmak üzere, gerçek yerinde kurulumunu yaparak çalışmasını 

sağlayacaktır. Konfigürasyon bilgileri eski cihazdan alınarak yeni cihazlara 

Yüklenici tarafından uygulanacaktır. Sözleşmenin imzalanması ve satın almanın 

gerçekleşmesi için cihazlar profesyonel teknik performans testine tabi tutulacaktır. 

Bu test ile cihazların teknik özelliklerinde belirtilen maddelerin doğruluğu 

ispatlanacaktır. Oluşacak performans değerleri sonuçlarına göre İdare onay 

verecektir. İdare onay verip vermemekte serbesttir. 

13.6. Bu test işlemi yapılırken, mevcut sistemin yapısı bozulmayacaktır. Yaşanacak 

herhangi bir olumsuzluk durumunda eski sistemi hemen devreye alma imkanı 

olacaktır. 

13.7. Kurulacak sistem aşağıdaki yapıda olacaktır.  

SIRA MALZEME ADET 

1 OMURGA ANAHTAR - 48 port SFP 2 

2 KENAR ANAHTAR – 24 Port Bakır / 4 Port SFP 1 

3 1 Gbps SFP MODÜL 48 

4 10 Gbps SFP MODÜL 2 

Kesik noktalar ile belirtilen kısım ihalenin konusudur. Diğer yerler mevcut sistemin 

bir parçasıdır. 
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14. Omurga Anahtar Teknik Özellikler 

14.1. Teklif edilecek ağ anahtarı üzerinde en az 48 adet 10Gb SFP+ portu, en az 2 adet 

40Gb QSFP+ portu ve en az 1 adet USB portu bulunacaktır. Anahtar üzerinde en az 

50 port aynı anda aktif olabilecektir.  

14.2. Teklif edilecek ağ anahtarı en az 1.4 Tbps anahtarlama kapasitesine (throughput) 

sahip olacaktır. 

14.3. Teklif edilecek ağ anahtarı en az 750 Mpps paket iletim performansına (forwarding 

rate) sahip olacaktır.  

14.4. Teklif edilecek ağ anahtarının işlemcisi en az 1.5 Ghz Dual Core olacaktır. Daha 

üst seviye işlemciler tercih sebebidir. 

14.5. Teklif edilecek ağ anahtarı üzerinde en az 2 GB RAM olacaktır. Ayrıca Flash 

Bellek olması tercih sebebidir.  

14.6. Teklif edilecek ağ anahtarının gelişmiş yeni nesil güvenlik ve güvenilirlik 

özelliklerine sahip olması tercih sebebidir.  

14.7. Teklif edilecek ağ anahtarının en az 2 adede kadar yığınlanabilir özelliğine sahip 

olması tercih sebebidir.  

14.8. Teklif edilecek ağ anahtarı en az 270.000 mac adresini destekleyecektir. 

14.9. Teklif edilecek ağ anahtarı en az 4090 adet VLAN sayısını destekleyecektir. 

14.10. Teklif edilecek ağ anahtarının, IPv4 ve IPv6 yönlendirme değerlerinin yüksek 

olması tercih sebebidir. 

14.11. Teklif edilecek ağ anahtarı L2 ve L3 düzeyinde üstün, gelişmiş QoS özelliği, ACL 

yapısı, Spanning-Tree yapısı ve MPLS desteğine sahip olacaktır. 

14.12. Ağ anahtarı dahili yedekli güç ünitesine sahip olacaktır. 

14.13. Ağ anahtarı yönetim ve bakımı için popüler web tarayıcılarını destekleyen kullanıcı 

dostu kolay bir ara yüze sahip olmalıdır.  


