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Lot No İhale Paketi (Lot) Adı ve Kısa Açıklaması 

LOT 1 

1.Grup Sunucu (Controller) 

2.Grup Sunucu (Compute-OSD) 

Rack Kabinet ve Ekipmanları 

LOT 2 
Anahtar (Switch)  

Ağ Altyapısı Kurulumu (Kablolama, Montaj, İşçilik) 

 

 

AÇIKLAMA NOTU 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

SORULAR & CEVAPLAR 

Soru 1: İhale dokümanında “Tedarikçi muayene için Alıcı’nın belirleyeceği sunuculara network traffic 

generator ve monitor araçlarını kuracaktır. Tedarikçi ağa Alıcının belirlediği senaryoda bu araçlar kullanarak 

TCP, UDP, ve SSL tabanlı paket üretip izlenmesini sağlayacak ve Alıcı’ya rapor halinde sunacaktır. 

Teklif sahibi, teklifinde muayene süreçlerinde kullanacağı network traffic generator ve monitorleme araçlarını 

belirtecektir. Bu araçların kullanım ve lisanslama sorumluluğu Tedarikçi’ye ait olup, Tedarikçi bu araçların 

muayene sürecinde kullanımı için herhangi bir lisans ücreti talep etmeyecektir.” Maddesine ilişkin olarak;  

Talep edilen network cihazları Traffic Generator olarak mı kullanılacaktır yoksa Traffic Generator ayrı mı talep 

edilmektedir? 

Cevap 1: Sunuculara yüklenecek olan yazılım Traffic generator olarak test sırasında kullanılacaktır.   

 

 

Soru 2:  “WB-M-06-02-Bolum2_Kısım_VIII_3_Teknik_Sartname” dokümanının 2.1 maddesinde “BTGM ile 

UIGM Bilgi İşlem Merkezi arasında ağ bağlantısını sağlamak için yaklaşık 300 metre fiber kablo temini ve 

montajı yapılacaktır.” ibaresi bulunmaktadır.  

Bu maddeye istinaden yapılacak kablolama güzergâh bilgisini nereden öğrenebiliriz? 

Cevap 2: İhale öncesi "Yer Gördü" belgesi alma sürecinde ilgili güzergâh İdare tarafından gösterilecektir. 

 

Soru 3: Lot – 2 -1 Switch Şartnamesi, Şartnamenin 1.19 maddesinde; "Yığınlanabilir ürünler için en az 8 taneye 

kadar aynı tür anahtarlama cihazı yığınlanıp tek bir IP adresi ile yönetilebilmelidir." ifadesi bulunmaktadır. Bu 

madde de Yığınlanabilir ürün mü istenmektedir yoksa şartnamenin 1.14. maddesinde belirtilen aktif-aktif 

yedekleme mekanizmalarından birisi yeterli olacak mıdır? Yapmış olduğumuz yer görme ve keşif 

doğrultusunda; düşünülen konfigürasyon için yığınlanabilir özelliğinin gerek olmayacağını, aktif-aktif yapıda 

çalışmanın yeterli olacağını düşünmekteyiz. 

Cevap 3: Lot 2, 1. Anahtar (Switch) Teknik Şartnamesi Madde 1.19, 2 Sıra Nolu Zeyilname ile güncellenmiştir. 

 

Soru 4: İhale dokümanında tek sözleşmede teklif bedeli tutarında iş bitirme istenmektedir. Rekabetin 

sağlanması ve teklif verilebilmesi için iş bitirme tutarının tek sözleşmede teklif bedelinin yüzde 25’i olarak 

değiştirilmesi mümkün müdür? 

Cevap 4: İhale dokümanında belirtildiği üzere, iş bitirme belgesi tek sözleşme altında teklif bedeli tutarında 

olmalıdır.  

 


