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sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazı]lı 2 kalem Gsm

ve Mobil Hat Alımı işinin 
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sayılİ ihale Kanunun 22ld maddesi kaPsamında

alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatınrn l2l03l20l8 tarih

ve saat io,0O," kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeÇere veYa

sa tin alma 0 0 4 @ g m ail.com adresine bildirmen izi rica ederim,
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l_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi

gerekmektedir.
İ-l.tlifl", (rakam ve yazıi[e) KDV hariç TL olarak düzenlenccektir,

3_Alımlar http://www.agriihale.gov.trl adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir,

4_E_posta adresiniz ,uunuır*yu rE ilirse, tüm al,mİu. 
"şrama..n|ı 

olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir,

S_yukarıda belirtilen dakika, data, taşınabilir mcdem ,ıt sın_ı ııii«tarları her bir hattın aylık limitidir,

6- Ek: 2 sayfa şartname
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ALIMI işi rrxxix şenrxıırnsi

1_ TARAFLAR
İdare: Ağrı Devlet Hastanesi

Yüklenici: İş bu şartname konusu hizmeti sağlayan taraf,

2- AMAÇ
Bu teknik şarhıame Ası Devlet Hastanesi'nin faaliyetlerini yürütebilmesi ve hizmetlerini

kesintisiz siirdürebilmesi amacıyla gerekli mobil iletişim hİznetinin sağlanması iÇin

hazırlanmıştır.

3_ KAPSAM
ihale konusu iş 3 Adet GSM hattını ve 2 adet Mobil simkart (Tablet Bilgisayar iÇin internet)

hattını kapsayacaktır.

+ işiN stınrsi
İşin stiresi |2 aydır.

a GENEL ŞARTLAR
5.1.yüklenicinin, idare'nin şartname konusu hizmetle ilgili sorunlanna doğrudan ve hızlıca

müdahale edebilecek, Ağn il srnırları içerisinde faaliyet gösteren, yerleşik en az bir kurumsal

çözüm yetkilisi bulunmalıdır. Söz konusu yetkilinin adı-soyadı, TC nosu, telefon ve e-Posta

iletişim bilgileri, yüklenicinin Ağrı il srnırları içerisinde yetkilisi olduğunu gösterir

yetkilendirme belgesi ve Ağn il sınırları içerisinde faaliyet gösterdiği müallin Posta adresi

sözleşme imza aşamasında İdare,y e yazı|ı olarak teslim edilecektir.

5.2.yüklenioi, İdare,nin talep ettiği GSM hatlarını ve mobil internet hatlarını 2 (iki) iŞgilnü

içerisinde tahsis ve aktivasyonunu hazır edip teslimini sağlayacaktır.

5.3 Yüklenici, GSM hatlarını hizrnet gruplarına göre tek faturalandırmayapacakve faturada

kullanım bedeli, sabit ücret, KDV, ÖİV vt. harçlara ayn ayn kalemler altında belirtecektir.

5.4. yüklenici, idare'nin onayı olmadan abonelik tiirü değiştirilemeyecektir.

5.7. Her yöne ses hatlarının tiimü, 3G/4G/4,5G haberleşmeye açık olacaktır,

5.8. ytıkİenici, İdarece seçilen tarife paketi ve diğer ek aboneliklerde; ses hattna tanımlı

internet paketi, sMS, MMS paket miktarlannın aşılması halinde, limiti aşan kısma iliŞkin

ücretlendirmede, sözleşmede belirlenen ücretler üzerinden ilgili hattın ve/veYa hatlann

faturalarına yansıyacaktır.

5.9. Ses için tahsis edilmiş veya edilecek SIM kartlar, fıziki değişiklik yapmadan data

görüşmelerinin de yapılabileceği özellikte olacaktır,

İ.ro.ytiı.ı"nici, İdare tarafindan kullanılan hatların yaptığı data, SMS, MMS ve ses

iletişiminde kullanılan miktarlan aylık faturalandrrarak, Elektronik Fafura'Yı (E-fatura)

elektronik ortamda ve pDF olarak İdare'nin bildireceği elektronik posta adresine hesap kesim

tarihinden sonra en geç l0 (on) giın içerisinde gönderecektir.

5.11. yüklenici, idare tarafindan kullanılan her bir hattın aylık kullanım bilgilerinin

bulunduğu SMS VE MMS adedi, ses hizmetinin kullanım yönlerine göre dakika bilgilerinin

aynntılarını aylık olarak ve İdare,nin talebi durumunda 5 (beş) iş günü içerisinde e_posta

yoluyla gönderecektir

5.12. Yüklenici iş kapsamında kullanılacak hatlara ait SİM kartlan veya yedek SİM kartları

İdarece yetkilendirilen personellere tutanak karşılığında teslim edecektir.

5.13. Yüklenici, İdare tarafindan istenecek taleplerin veya işlemlerin karşılanması amacıy l4

kendi veya anlaşmalı çağı merkezinde en az 1 (bir) "Özel Müşteri Temsilcisi"

görev lendirecektir. İdare tarafindan, görev lendirilen ve işlem yapmaya yetkili olan personeller

muhatap kabul edecektir. Belirlenen görevlilerce çağı merkezi aranarak veya e-posta yo



özel müşteri temsilcisiyle direk iletişim sağlanacaktır. Yüklenici ile İdare arasındaki evrak

akışı sağlamak için operatöriin kendi personeli çağıldığında İdaremize gelecektir.

5.14. Yüklenici, interaktif olarak işlem yapılabilmesi için İdare'nin yetkili personellerine

"Kurumsal Online İşlem Merkezi" web şifresi ve kullanıcı adları tanımlayacaktır.

5.15. Yüklenici, İdare tarafindan görevlendirilen yetkili personeller haricinden gelen iş ve

işlem taleplerini işleme almayıp yetkili personellerine konuyla ilgili bilgi verecektir.

5.16. Yüklenici, İdare'nin talebi halinde kullanılan GSM hat veya hatların arama yönlerini

kısıtlayacaktır.
5.17.İdare'nin talebi halinde kullanılan hat veya hatlara ek ücret karşılığında dolaşım

(roaming) opsiyonu, internet arttırımı tanım lanacaktır.

5.19.İdare'nin bulunduğu il sınırları içerisinde en azYo95 oranında GSM şebekesi çekim

alanında olacaktır.

5.22. Yüklenici, hatlara tanımlanan tarifelerin limit aşımlarına yaklaşması durumunda

kullanıcıya uyarı SMS'si gönderecektir.

5.23.yüklenici, hatlarla ilgili detay görüşmelerin, toplam dakika görüşmelerİn ve hatların

aıamayönlerinin dakika toplamlarını İdare'nin kolaylıkla erişimini web sayfasından

sağlayacaktır.
5.24.|darehatlarına mobil imza talep etrnesi halinde, yüklenici talep edilen hatta mobil imza

tanımlaması yapacaktır.

5.25. yüklenici, kayıp veya çalıntı durumlarına kaışı İdare'de bulunması için yedek SIM kart

temin edecektir. Bu işlem için İdare'den ücret talep efineyecektir.

5.26. yüklenici tiim tarifelerin limit aşım ücretlerini (dVMB/SMSA{MS adet/birim bazında)

teklifl erinde belirtecektir

5.27. yüklenici işin yürütiilmesiyle ilgili burada yazılı olan ve bu işlere doğudan etkisi olan

ttim işlemlerden sorumludur.

6.TARİFELER
6.1. GsM IIATTI ve MoBİL sİıın<anr TARİFESİ
a) Hatlar için aylık sesli görüşme dakikalan,Datakapasiteleri ve SMS adedi en az aŞağıdaki

gibi olacaktır.

*yukarıda belirtilen dakika, dat4 taşmabilir modem ve sms miktarlan her bir hattın aylık

limitidir.

Grup Adı IIat Sayıs1 Dakika/Ay Data/Av Sms/Ay

GSM Hattı 3 1000 l000

Mobil simkart
(Tablet Bilgisayar
için) hattı

2 4GB

iaart ve Mall Müdür

,4


