MSG – MUSIKİ ESERİ SAHİPLERİ GRUBU MESLEK BİRLİĞİ
SATINALMA YÖNERGESİ KAPSAMINDA
MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN İHALE AÇILMASI HK.
İHALE DOSYA NUMARASI: 2019/01
İHALENİN KONUSU VE İHALEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
İş sahibi Meslek Birliğine ilişkin bilgiler;
Madde 1 – İş sahibi Meslek Birliğinin;
• Adı
: MSG Genel Sekreterliği
• Adresi
: Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No:4 Şişli / İstanbul
• Telefon No
: 0 212 267 45 15
• Faks No
: 0 212 267 45 60
• E – posta
: msg@msg.org.tr
• İlgili Birim
: Satınalma Komisyonu
İhale konusu işe ilişkin bilgiler;
Madde 2 – İhale konusu mal veya hizmetin;
• Dönemi
: 01.01.2019 – 31.12.2019
• Adı ve Niteliği
: Medya Takip Hizmetleri
• Projenin Konusu
: En az 100 adet televizyon ve radyo kanalına yönelik,
o Televizyon ve radyo kanal kayıtlarının en az 3 yıl tutulması ve saklanması,
o Televizyon ve radyo mecralarında kullanılan müziklerin mecra, süre ve adet yönünden
tespitine ilişkin olarak
▪ Reklam ve yayın akışı,
▪ İç müzik ve
▪ Kanal kurumsal, dizi, film ve program tanıtım müziklerinin takibi,
o Televizyon ve radyo mecralarında kullanılan müziklerin raporlanması,
o Kanal kayıtlarının çözümlenmesi ve müzik tespitine yönelik çalışmalarda kullanılmak
üzere ara yüz temini.
İhaleye ilişkin bilgiler;
Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler;
• İlan Tarihi
: 10.01.2019
• İlan Süresi
: 15 gün
• İhale Usulü
: Açık teklif
• İhale Tarihi
: 24.01.2019
İhaleye katılım bilgileri;
Madde 4 – MSG Satınalma Yönergesine göre, değerlendirmeye alınacak firmaların,
• En az 5 yıldan beri faaliyet göstermesi,
• Son 3 yıl boyunca kurumlar vergisi mükellefi olması,
• Son 3 yıllık mali tablolarında zarar beyan etmemiş olması,
• Bünyesinde bordrolu olarak en az 4 üniversite mezunu bilgisayar programcısı personel (bilgisayar,
elektronik, matematik, istatistik vb. bölümü mezunu) bulundurması,
• Bugüne kadar en az 4 adet aylık asgari 100.000 işlem içeren yazılım geliştirmiş ve bu yazılımların
analiz çalışmasını dokümante etmiş olması,
• MSG ile katılımcı firma arasında herhangi hukuki bir ihtilaf bulunmaması şartlarının sağlanması
gerekmektedir.
İhale sonrası;
Madde 5 – İhale sonrası belirlenen firma ile Meslek Birliğimiz arasında teknik şartnamenin de yer aldığı
sözleşme akdedilecektir.

