
RADYOSONDE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖZLEM SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
 
Radyosonde Cihazı Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık 
ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden 
alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN : 2021/259383 

1-İdarenin 
a) Adı : T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI METEOROLOJİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖZLEM SİSTEMLERİ DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

b) Adresi : Kütükçü Alibey Caddesi No: 4 06120 KALABA 
Keçiören/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : İdari: 0312 302 21 46 – Teknik: 0312 302 27 88 - 0312 361 74 
93 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası 

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-İhale konusu mal alımın 
a) Adı : Radyosonde Cihazı Alımı 

b) Niteliği, türü ve miktarı : Yüksek Atmosfer Gözlemleri Yapmak Amacıyla 1.300 
(Binüçyüz) Adet Radyosonde Cihazı Alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstekli A İçin; Radyosonde cihazlarının kullanılacağı 10 (on) 
adet GPS tabanlı yer alıcı sistemini ve bu sistemlerde 
kullanılan rasat yazılımlarını (programlarını) ücretsiz 
olarak verecektir. GPS tabanlı yer alıcı sistemlerini 
İstanbul, İzmir, Isparta, Adana, Ankara, Samsun, Erzurum, 
Diyarbakır, Kayseri'ye kuracak ve 1 (bir) adet kurulmayan 
sistemi de İdareye teslim edecektir. İstekli A ve B İçin 
Radyosonde Cihazlarının Teslimi; Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü İdare Ambarına teslim edecektir. 

ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici A İçin; a) Radyosonde cihazlarının kullanılacağı 
10 (on) adet GPS tabanlı yer alıcı sistemini ve bu 
sistemlerde kullanılan rasat yazılımlarını (programlarını) 
ücretsiz olarak verecektir. GPS tabanlı yer alıcı sistemlerini 
İstanbul, İzmir, Isparta, Adana, Ankara, Samsun, Erzurum, 
Diyarbakır, Kayseri'ye kuracak ve 1 (bir) adet kurulmayan 
sistemi de İdareye teslim edecektir. (Bkz. Teknik Şartname 
4.1.1. maddesi) b) İdare ile sözleşme imzalandıktan en geç 
45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde 1 (bir) adet yer alıcı 
sistemi İdarenin belirleyeceği bir Meteoroloji Müdürlüğüne 
kurulacak ve deneme uçuşlarına başlanacaktır. Deneme 
uçuşlarında kullanılmak üzere en az 10 (on) adet 
radyosonde cihazını ücretsiz verecektir. Deneme 
uçuşlarının sayısı İdarece belirlenecektir. Kabul başarılı 
olursa, diğer Meteoroloji Müdürlüklerinin kurulumu bu 
sistemin muayene kabulünün bitiminden itibaren en geç 45 
(Kırkbeş) takvim günü içerisinde anahtar teslimi olarak 
gerçekleştirilecektir. (Bkz. Teknik Şartname 4.1.2. 
maddesi) Yüklenici A ve B İçin, a) Yüklenici, 1.300 



(Binüçyüz) adet radyosonde cihazını 01/09/2021 - 
30/09/2021 tarihlerini arasında İdare ambarına teslim 
edecektir. (Bkz. Teknik Şartname 7.1. maddesi) 

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihte işe 
başlanacaktır. 

3-İhalenin 
a) İhale (son teklif verme) tarih ve 
saati 

: 14.06.2021 - 11:30 

b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) 

: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gözlem Sistemleri Dairesi 
Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her 
durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. 
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:  
İstekli A İçin; FM35 Temp kodunun 31313 grubunda belirtilen radyosonde cihazına ait kod 
numarasının WMO listesinde kayıtlı olduğuna dair belgeyi ihale esnasında sunacaktır. (Bkz. 
Teknik Şartname 2.4. maddesine) 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları: 
a) İstekli, teknik şartnameye vereceği cevabı Türkçe olarak hazırlayacak ve sunacaktır. (Bkz. 
Teknik Şartname 2.2.1 maddesi) 
b) İsteklinin yabancı olması halinde, teklif ettiği radyosonde cihazının teknik bilgilerini içeren 
orijinal katalog ve dokümanları Türkçe ve İngilizce olarak verecektir (örneğin; İspanyolca, 
Almanca, Fransızca vb. dillerdeki orijinal kataloglar Türkçe ve İngilizce tercümesi ile birlikte, 
istekli tarafından onaylanarak sunulacaktır). Tercümeler istekli tarafından veya tercüme büroları 
tarafından yapılabilir. İsteklinin yerli olması halinde teklif ettiği radyosonde cihazının teknik 
bilgilerini içeren orijinal katalog ve dokümanları Türkçe olarak verecektir. Teknik kataloglar 
üzerinde, sonradan elle veya başka bir şekilde yapılan düzeltmeler kabul edilmeyecek, böyle bir 
durum tespit edildiği takdirde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. (Bkz. Teknik Şartname 
2.2.2 maddesi) 
c) İstekli, teknik şartnamenin kendisini ilgilendiren madde ve eklerini, tek tek ve teknik şartname 
düzenine uygun olarak cevaplandıracak, verdiği cevaplarla sunduğu teknik doküman ve 
kataloglar arasında çelişki olmayacaktır. Teknik şartnameye verilen cevaplar açık ve anlaşılır 
olacaktır. Bir maddeye verilen cevaba referans, çizim veya ayrıntı için bir doküman işaret 
edilecekse, dokümanın tam ismi ve bahsi geçen konunun sayfa numaraları madde sonunda 
verilecektir (2.8 daha fazla bilgi için bkz, Teknik Bakım El Kitabı Sayfa 24 gibi). (Bkz. Teknik 
Şartname 2.2.3 maddesi) 



4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki 
belgeler: 
İstekli A İçin; Rüzgâr hız ve yönünün tespit edilmesinde GNNS (GPS, GLONASS, GALILEO, 
BeiDou, vb.) küresel navigasyon konumlandırma sistemleri kullanılacaktır. İstekli, kullanacağı 
konumlandırma sistemini veya sistemlerini teklifinde sunacaktır. Radyosonde cihazı, 
konumlandırma sistemlerinden biri çalışmadığında veya sinyal alınamadığında diğerine 
otomatik geçiş yapacak ve hangisi ile çalıştığı ekranda gösterilecektir. (Bkz. Teknik Şartname 
3.8. maddesi) 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15. Diğer hususlar: 
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 


