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 PROJENİN ADI VE KREDİ NO: ANTALYA SÜRDÜRÜLEBİLİR SU VE ATIKSU YÖNETİMİ PROJESİ KREDİ NO:8843-TR ALT KREDİ NO:03 

SÖZLEŞMENİN ADI VE TEKLİFE DAVET NO: 
ASAT3/W3 

Kepez Bölgesinde Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı İşi 

Bu "Sorulara Cevaplar ve Açıklamalar" a ait hükümler, İhale Dokümanındaki bazı durumlara gerekli açıklamaların sağlanması için, müstakbel teklifçiler tarafından yazı ile iletilen açıklama 

taleplerine cevap olarak düzenlenmiştir. 

SORULAR VE AÇIKLAMA TALEPLERİNE YANITLAR NO.1 

No. 

İhale 

Doküm

anı 

Sayfa 

No. 

İhale 

Dokümanındaki 

ilgili Maddesi 

Müstakbel Teklifçinin Soru veya Açıklama Talebi İşverenin Yanıtı 

İhale 

Dokümanına 

Zeyilname 

Gerekiyor                            

EVET veya 

HAYIR              

(Eğer “EVET” 

ise Değişiklik 

Numarasını 

Belirtiniz) 

1 

İhale 

İlanı 2. 

sf İhale 

Doküma

nı Sayfa 

31 

İlanı Madde 10 

Bölüm II-Teklif 

Bilgi Formu TST 

7.4. 

17.03.2020 tarihindeki açıklama toplantısına katılım mecburimidir 

ayrıca saha yer görmesi ve buna ilişkin yer görme belgesi verilecek 

midir varsa bu tip bir belge teklif dosyasında bulunması zarurimidir? 

Toplantıya katılım zorunlu değildir. Toplantı, halihazırda 

yaşanmakta olan Corona salgını sebebiyle belirtilen ALDAŞ 

A.Ş. adresinde bireysel katılımlı bir toplantı olarak 

düzenlenmemiş olup ALDAŞ’ın web sayfasında “Duyurular” 

kısmında bildirimi yapılarak web üzerinden online 

gerçekleştirilmiştir.  

Herhangi bir yer görme belgesi verilmesi söz konusu değildir. 

Teklif dosyasında böyle bir belge sunulması 

istenmemektedir.  

EVET  

Bkz. Zeyilname 

No.1 Değişiklik 

No.2-3 

2 

Sayfa  

49 

50 

Bölüm III – 

Değerlendirme ve 

Yeterlilik Kriterleri 

4.2a maddesindeki Benzer İş Deneyim Belgesine İçmesuyu İsale 

hatları benzer iş olarak değerlendirilir mi? 

Yeterlilik Kriterleri Madde 4.2(b); 

“…Aşağıdaki kalemlerin herhangi birinde veya 

kombinasyonunda tek bir sözleşmede en az 75 km boru hattı 

inşası  

(a) Kanalizasyon hatları min. İç çap 200 mm 

(b) Yağmursuyu şebeke veya kollektörü min. İç çap 300 mm 

(c) İçmesuyu hatları min. iç çap 200 mm 

(d) Kapalı devre sulama sistemi min. iç çap 200 mm” 

HAYIR 
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Yukarıdaki şartları sağlayan her türlü imalat kalemleri benzer 

iş olarak değerlendirilecektir. 

3 

Sayfa  

47 

48 

Bölüm III – 

Değerlendirme ve 

Yeterlilik Kriterleri 

3.22 Ortalama Yıllık İnşaat Cirosu son 5 yıl (2015-16-17-18-19) 

yılları ortalaması 17.000.000 USD olacak deniyor ancak 2020 

yılının ilk 6 ay (ocak-haziran)arası beyan edilen gelirler ibaresi ne 

demek, müteahhit firmaların 2020 yılı ilk aylarında yapılan yapım 

işi hakedişleri mi yoksa 2020 Haziran ayına kadar olan toplam 

ödenek dilimindeki rakamlar mı kastediliyor? 

Yeterlilik Kriterleri Madde 3.22;  

“Son 5 (beş) yılda (2015-2016-2017-2018-2019 yılları esas 

alınacaktır. 2020 yılı 6. ay sonuna kadar beyan edilen 

gelirler 2019 yılına eklenecektir.) tamamlanan veya devam 

eden sözleşmeler için alınan toplam belgelendirilmiş 

ödemelerin 5 (beş) yıla bölünmesi ile hesaplanan asgari 

ortalama yıllık inşaat cirosu …" ilgili maddede belirtildiği 

üzere belgelendirilmiş ödemeler ;2020 yılında devam eden 

işlerle ilgili olarak teklif verme tarihine kadar yapılan işlerin 

hakediş, fatura gibi belgelendirilmesi durumunda 2019 yılına 

dahil edilerek 5 yıllık ciro hesaplanacaktır. 

HAYIR 

4 

Sayfa  

49 

50 

Bölüm III – 

Değerlendirme ve 

Yeterlilik Kriterleri 

İş Deneyim Belgesi rakamsal olarak 4.2a’nın (i) ve (ii) bentlerinde 

istenen iş deneyimini sağlıyor diyelim; ayrıca benzer diğer başka bir 

iş bitirmede 4.2b maddesindeki boru çaplarını sağlaması uygun 

mudur? Yani bir benzer iş de firma rakamsal olarak benzer işi diğer 

başka benzer iş de istenen çap ve miktarda boruları sağlaması yeterli 

midir? 

Yeterlilik Kriterleri Madde 4.2(a); 

“…(i) En fazla 2 sözleşme kapsamında toplamı 14.500.000 

ABD$ veya eşdeğeri tutarından az olmayacak iş bitirmeye 

sahip olmak; veya   

(ii)  En az 11.000.000 ABD$ veya eşdeğeri tutarında 1 adet 

sözleşme tamamlamış olmak;” 

Yeterlilik Kriterleri Madde 4.2(b); 

“…aşağıdaki kilit faaliyetlerde asgari inşaat deneyimi 

başarılı bir şekilde sağlanmalıdır: 

Aşağıdaki kalemlerin herhangi birinde veya 

kombinasyonunda tek bir sözleşmede en az 75 km boru hattı 

inşası  

(a) Kanalizasyon hatları min. İç çap 200 mm 

(b) Yağmursuyu şebeke veya kollektörü min. İç çap 300 mm 

(c) İçmesuyu hatları min. iç çap 200 mm 

(d) Kapalı devre sulama sistemi min. iç çap 200 mm” 

 

4.2(a) ve 4.2(b) maddesindeki yeterlilik kriterleri aynı veya 

farklı iş deneyimi(leri) ile sağlanabilir. 

 

HAYIR 
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5 

Sayfa  

49 

50 

Bölüm III – 

Değerlendirme ve 

Yeterlilik Kriterleri 

Standart İhale Dökümanı Kısım 1- İhale Prosedürleri Bölüm III- 

Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri Sıra No 4.2(a) maddesinde 

belirtilen “1 Ocak 2010 ile tekliflerin verildiği tarih arasında ana 

yüklenici, ortak girişim üyesi veya alt yüklenici olarak asgari 

aşağıda açıklanan benzer kanalizasyon, yağmursuyu veya içmesuyu, 

kapalı devre sulama suyu sistemi inşaat sözleşmelerini tatmin edici 

şekilde ve büyük ölçüde min. %80 tamamlamış olmak gerekir.” 

ifadesinden İçmesuyu Arıtma Tesisi yapımının da benzer iş olarak 

kabul edileceği tarafımızdan değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili 

görüşlerinizin bildirilmesi hususunu arz ederiz. 

1 Ocak 2010 ile tekliflerin verildiği tarih arasında ana 

yüklenici, ortak girişim üyesi veya alt yüklenici olarak asgari 

aşağıda açıklanan benzer kanalizasyon, yağmursuyu veya 

içmesuyu, kapalı devre sulamasuyu sistemi inşaat 

sözleşmelerini tatmin edici şekilde ve büyük ölçüde min%80 

tamamlamış olmak gerekir: 

Yeterlilik Kriterleri Madde 4.2(a); 

“…(i) En fazla 2 sözleşme kapsamında toplamı 14.500.000 

ABD$ veya eşdeğeri tutarından az olmayacak iş bitirmeye 

sahip olmak; veya   

(ii)  En az 11.000.000 ABD$ veya eşdeğeri tutarında 1 adet 

sözleşme tamamlamış olmak;” 

Yeterlilik Kriterleri Madde 4.2(b); 

“…aşağıdaki kilit faaliyetlerde asgari inşaat deneyimi 

başarılı bir şekilde sağlanmalıdır: 

Aşağıdaki kalemlerin herhangi birinde veya 

kombinasyonunda tek bir sözleşmede en az 75 km boru hattı 

inşası  

(a) Kanalizasyon hatları min. İç çap 200 mm 

(b) Yağmursuyu şebeke veya kollektörü min. İç çap 300 mm 

(c) İçmesuyu hatları min. iç çap 200 mm 

(d) Kapalı devre sulama sistemi min. iç çap 200 mm” 

 

Olarak ihale dokümanında tanımlanmaktadır.  

 

Madde 4.2(a) kriteri için tamamlanmış kanalizasyon, 

yağmursuyu veya içmesuyu, kapalı devre sulama suyu boru 

hattı inşaatı Sözleşmesi(leri) iş bitirme bedelleri,  

Madde 4.2(b) de kriteri için ise kanalizasyon, yağmursuyu 

veya içmesuyu, kapalı devre sulama suyu boru hattı inşaatı 

Sözleşmesi(leri) için belirtilen çaplardaki tamamlanmış 

metrajlar dikkate alınacaktır. 

İçmesuyu arıtma tesisi benzer iş deneyimi olarak 

değerlendirilmeyecektir. Ancak ilgili Arıtma tesisi projesi 

kapsamında ve/veya dışında beraber boru hattı imalatının 

olması durumunda, mali değerleri Madde 4.2(a) maddesine 

göre, çap ve metrajlar 4.2(b) ‘ye göre tekliflerindeki iş 

deneyim belgeleri ve tevsik edici dokümanlar (hakediş metraj 

cetvelleri v.b.) göz önünde bulundurularak 

değerlendirilecektir. 

HAYIR 
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6 
Sayfa  

78 

Bölüm IV – Teklif 

Formları 

(ORTAK GİRİŞİM 

NİYET 

BEYANNAMESİ) 

Ortak girişimlerde Pilot firma olabilme şartı konusunda bir kafa 

karışıklığı yaşıyoruz. İş bitirmemiz istenen iş bitirmenin %50 sini 

karşılıyor. Ancak ciromuz istenen cironun %35’i. Diğer tüm şartları 

sağladığımızda Pilot firma olabilir miyiz? Yeterlilik tablosunda bu 

konuda bir netlik yok. Sorumuza açıklık getirebilirseniz çok 

memnun oluruz. 

Yeterlilik Kriterleri kapsamında “Pilot Firma” olunmasıyla 

ilgili herhangi bir koşul bulunmamaktadır. Ortak Girişim 

Niyet Beyannamesi’nde belirtildiği üzere “Pilot Firma” bir 

nevi Ortak Girişimin sözcüsüdür.  

HAYIR 

7 
Sayfa  

43 

Bölüm III – 

Değerlendirme ve 

Yeterlilik Kriterleri-

3.Yeterlilik                              

İhale No: ASAT3/W3 Kepez Bölgesinde Kanalizasyon Şebeke Hattı 

İnşaatı İşi ihalesi kapsamında teknik yeterlilik için istenilen “iş 

deneyim” ve ekonomik yeterlilik için istenilen “geçmiş yıl/yıllara ait 

cirolar” hakkında tarafımıza bilgi verilmesini arz ederiz. 

İhale No: ASAT3/W3 Kepez Bölgesinde Kanalizasyon 

Şebeke Hattı İnşaatı İşi ihalesi kapsamında teknik yeterlilik 

için istenilen “iş deneyim” ve ekonomik yeterlilik için 

istenilen “geçmiş yıl/yıllara ait cirolar” hakkındaki bilgiler 

Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri -

Madde 3 ve Madde 4.’te yer almaktadır.                                                                                                                                                                           

HAYIR 

8 

Sayfa  

15 

78 

Bölüm I – Teklif 

Sahiplerine 

Talimatlar 

Madde 19.8 

 

Bölüm IV – Teklif 

Formları 

(ORTAK GİRİŞİM 

NİYET 

BEYANNAMESİ) 

T.B.F. Madde 19.8 (Sayfa 34) de “Ortak Girişimi oluşturan 

firmaların her birinin adına ayrı ayrı düzenlenen geçici teminat 

mektubu içeren teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.”; T.S.T 

Madde 19.8 (Sayfa 15)’de ise “Geçici Teminat müstakbel Ortak 

Girişim üyelerinin adlarına düzenlenir.” denmektedir. İhale 

aşamasında Ortak Girişim Niyet Beyannamesi (Sayfa 78) 

bulunmakta olup, sözleşmeye davet aşamasında Ortak Girişim teşkil 

edilerek vergi dairesi tescili yapılmaktadır. Bu nedenle ortak girişim 

yapacak firmaların teminat mektupları ancak Ortak Girişim 

üyelerinin adlarına düzenlenebilecektir. 

Teklif aşamasında; Ortak Girişim Beyannamesinin sunulması 

yeterli olacaktır. Eğer teklif aşamasında ortak girişim yasal 

olarak oluşturulmamışsa, Geçici Teminat Mektubunun, Ortak 

Girişim Niyet Mektubu’nda belirtilen müstakbel üyelerin 

isimlerinin her birinin yazılarak düzenlenmesi gerekmektedir. 

HAYIR 

 

9 
Sayfa  

16 

Bölüm I – Teklif 

Sahibine Talimatlar 

Madde 20.4 

T.S.T Madde 20.4 (Sayfa 16) “Teklif Sahibinin bir Ortak Girişim 

olması halinde, Teklif Ortak Girişimin yetkili bir temsilcisi 

tarafından imzalanacaktır ve Ortak Girişim yetkili temsilcilerince 

imzalanmış bir vekaletname kanıt olarak sunulacaktır.” Bu konuda 

T.B.F’de düzenleyici madde bulunmamaktadır. Sözleşme 

imzalamaya davet edilen Ortak Girişim vergi dairesine tescil 

edilecek ve Ortak Girişim vergi numarası alacaktır. Bu tescil ve 

vergi numarasını müteakip Ortak Girişim ile Sözleşme 

imzalanacaktır. Henüz Ortak Girişim teşkil edilmemiş olduğundan 

Teklif ancak Ortak Girişim üyelerinin tümü tarafından imzalanabilir. 

 Teklif Sahibine Talimatlar Bölümünde herhangi bir madde 

için bir değişiklik veya ilave bilgi olması durumunda Teklif 

Bilgi Formunda açıklama yapılır. Bu konu ile ilgili olarak 

TBF de madde olmaması TST Madde 20.4’e göre hareket 

edileceği anlamına gelmektedir.  

Teklif Sahibinin bir Ortak Girişim olması halinde, Teklif 

Ortak Girişim adına Ortak Girişimin yetkili bir temsilcisi 

tarafından imzalanacaktır ve Ortak Girişimin tüm üyeleri için 

yasal olarak bağlayıcı olabilmesi için yasal olarak yetkili 

temsilcilerince imzalanmış birer vekaletname kanıt olarak 

sunulacak olup bu husustaki detaylar Bölüm I – Teklif 

Sahibine Talimatlar Madde 20.4’te tarif edilmiştir.  

 

HAYIR 
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10 

Sayfa 

115 

Sayfa 

145 

Bölüm VIII - 

Sözleşme Genel 

Koşulları Madde 14 

 

Bölüm IX-Sözleşme 

Özel Koşulları 

Madde SGK 14.1 

Kanalizasyon boru hatları birim fiyatlarının açıklanmasında 

Çizelgeler Bölüm IV 2-3 (sayfa 5) her türlü iksa, palplanş, zemin 

iyileştirme çalışmaları gibi vb. dahil olmak üzere kazı yapılması ve 

boru döşenmesi projesine göre zemin ıslahı ve palplanşlı hattın 

maliyeti yaklaşık olarak 4A TL/mt iken ahşaplı iksalı hattın maliyeti 

yaklaşık olarak A TL/mt olmaktadır. Bu durum teklif tutarını dört 

katına varabilecek anormal bir şekilde arttırarak firmaların rekabetçi 

teklif vermesine engel teşkil etmektedir. Palplanş jeolojik etüd ile 

tespit edilebilir. Firmaların mevcut ihale kapsamı için bu 

araştırmayı yaptığında bu alanda palplanş gerekmediği 

görülmektedir. İdarenizin talebi ile farklı bir bölgede hat yapılması 

söz konusu olduğunda teklifler ihale kapsamı alan için 

hazırlandığından, teklif kapsamında palplanş ve zemin ıslahı 

maliyeti bulunmayacaktır. Dolayısıyla rekabetçi teklifleri 

verilebilmesi için ihale alanı dışında palplanşlı hat yapımının 

yeniden fiyatlandırılması gerekmektedir. 

İdare tarafından bu ihale paketi için verilebilecek jeolojik 

etüd, geoteknik rapor vb. bulunmamakta olup, Teklifçiler, 

zemin cinsi araştırmalarını kendileri yapacaklar ve birim 

fiyatlarını buna göre oluşturacaklardır.  

Bölüm VIII-Sözleşme Genel Koşulları Madde 14. Saha 

Bilgileri kısmında “Yüklenici, kendi erişebileceği 

ulaşabileceği her türlü bilgi ile birlikte, SÖK’de bahsedilen 

tüm Saha Bilgilerini incelemiş sayılacaktır.”  ve Bölüm IX-

Sözleşme Özel Koşulları Madde SGK 14.1’de “İmalatlarla 

ve saha ile ilgili bilgiler sözleşme dokümanında tariflenmiş 

olup, ilave bilgi temini Yüklenici’nin sorumluluğu altında 

olacaktır.” bahse konu durum detaylı olarak tarif edilmiştir.  

  

HAYIR 

 

11 

Sayfa  

20 

15 

14 

6 

5 

Bölüm VII - İnşaat 

Genel ve Özel 

Teknik Şartnamesi 

Madde 1.26.1  

 

Bölüm VII - İnşaat 

Genel ve Özel 

Teknik Şartnamesi 

Madde 1.13 

 

Bölüm IV.2 Ödeme / 

Ölçüm Yöntemi ve 

Teklif Birim 

Fiyatları Madde 3. 

İnşaat Genel ve Özel Teknik Şartnameleri 1.26.2 (s.21): “İhale 

çizimlerinde atıksu hatlarına paralel veya kesişen yeraltı tesislerinin 

tümü gösterilmemiştir.” Yüklenici firmanın kazı esnasında kırdığı 

imalatların tamiri birim fiyatlara dahil olup, kaldırılması ve deplase 

edilmesi gereken hatların fiyatlarımıza dahil edilmesi için bu 

hatların projelerinin tarafımıza verilmesi gerekmektedir. 

İhale Dokümanları Kısım 2. Bölüm VII - İnşaat Genel ve 

Özel Teknik Şartnamesi Madde 1.26.1 Mevcut Altyapı 

Tesisleri bölümünde konu detaylı olarak anlatılmakta olup, 

özet olarak “Sözleşmede değinilen mevcut altyapı tesisleriyle 

ve yapılarla ilgili bilgilerin doğru veya eksiksiz olduğu 

garanti edilmemiştir. Mevcut hatların tespitine yönelik olarak 

makineli ve el ile kazı yapılmak suretiyle araştırma 

çukurlarının açılması Yüklenici sorumluluğunda olacak ve bu 

işler için ilave ödeme yapılmayacaktır.” 

Ayrıca İhale Dokümanları Kısım 2. Bölüm VII - İnşaat Genel 

ve Özel Teknik Şartnamesi Madde 1.13 Saha İncelemeleri 

bölümünde “Yüklenici, yeraltında bulunan mevcut altyapı 

tesisleri ile ilgili her türlü bilgiyi temin etmekten bu tesislerin 

yerlerinin belirlenmesinden ve inşaat sırasında vereceği 

zararlardan kendisi sorumlu olacaktır.” şeklinde konu 

detaylı olarak tariflenmiş olup Bölüm IV.2 Ödeme / Ölçüm 

Yöntemi ve Teklif Birim Fiyatları Madde 3. Teklif Birim 

Fiyatları ve Ölçüm Metotları Poz tarifinde de belirtildiği 

üzere “Kazı sırasında inşaatın yapımından etkilenebilecek 

güzergâh üstündeki bütün mevcut yapıların (kanal, içme 

suyu, gaz, elektrik ve telefon hatları, petrol boru hatları vb.) 

yerlerinin belirlenmesi ve gerekli İdareler ile iletişime 

geçilmesi ve ayrıca mevcut alt yapılara ait bilgilerin alınması 

ve işin yapımı esnasında gerekmesi halinde gerekli İdareler 

HAYIR 
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tarafından kontrollüğünün sağlanması Yüklenicinin 

yükümlülüğünde olup; Yüklenici imalatın yapımı sırasında 

mevcut yapılara verilen zarardan sorumlu olacak ve verilen 

zararların tamiri için gerekli harcamalar ve üçüncü şahıs 

hasar tazmin bedellerinin ödenmesi de  Yüklenici tarafından 

karşılanacaktır.” 

Ayrıca bakınız Kısım 2. Bölüm VII İnşaat Genel ve Özel 

Teknik Şartnameleri Madde 1.5.4 (Sf.5), Madde 1.16.1 

(Sf.15) 

12 
Sayfa  

19 

Kısım 2. Bölüm VII 

İnşaat Genel ve Özel 

Teknik Şartnameleri 

Madde 1.20. 

Genel ve Özel Teknik Şartname Madde 1.20.2 (Sayfa 19): “Geçiş 

hakkı için prosedürler yüklenici tarafından yürütülecek ve 

oluşabilecek ödemeler yine yüklenici tarafından karşılanacaktır.” 

Bunu maliyetimize nasıl yansıtacağız? Kamulaştırma ve irtifak 

hakkı bedelleri yüklenici tarafından mı ödenecek? Eğer öyleyse söz 

konusu yerlerin yüklenicilere bildirilmesi gerekmektedir. 

 

İhale kapsamında, şu an için, kamulaştırma ve irtifak hakkı 

ile ilgili İdare tarafınca herhangi bir durum bildirilmemiş 

olup, sözleşme esnasında karşılaşılması durumunda Bölüm 

VII İnşaat Genel ve Özel Teknik Şartnameleri Madde 1.20. 

kapsamındaki hususlar geçerli olacaktır.  

HAYIR 

13 

Sayfa  

5 

12 

15 

51 

Bölüm VI – İnşaat 

Genel ve Özel 

Teknik Şartnameleri 

Madde 1.10. 

Çevresel ve Sosyal 

Yönetim  

Bölüm VI – İnşaat 

Genel ve Özel 

Teknik Şartnameleri 

Madde 2. Kazı İşleri 

Çizelgeler Madde 3-14 (Sayfa 7): “Kazıdan çıkan malzemenin her 

mesafedeki belirtilen döküm sahasına nakledilmesi ve serme işleri. 

Ayrıca döküm sahaları için talep edilecek tüm döküm ücretleri vs. 

tüm giderler bu birim fiyatın içine dahildir.” İnşaat Genel ve Özel 

Teknik Şartnamesi 2.Kazı İşleri (Sayfa 51): “Antalya Büyükşehir 

Belediyesine ödenecek Atık Taşıma bedeli yüklenici tarafından 

ödenecek olup, bu bedelin birim fiyatlarına dahil edildiği 

öngörülecektir.”  Bu tutarı teklifimize dahil edebilmemiz için; 

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atık Taşıma Bedeli 2020 yılı için 

KDV dahil 18,88 TL/m3 olup bu fiyattan herhangi bir indirim 

yapılıp yapılmayacağı ve 2021 yılı fiyatının ne kadar olacağı 

konusunda tarafımıza bilgi verilmesi gerekmektedir. 

Döküm sahası ile ilgili hususlar, Bölüm VI – İnşaat Genel ve 

Özel Teknik Şartnameleri Madde 1.10 Çevresel ve Sosyal 

Yönetim bölümünde ve Bölüm VI – İnşaat Genel ve Özel 

Teknik Şartnameleri Madde 2. Kazı İşleri bölümünde 

belirtilmiştir. 

İlgili maddede belirtildiği üzere; Hafriyat depolama sahaları 

ve/veya rekreasyon alanlarına yapılacak hafriyat taşınmasına 

istinaden Antalya Büyükşehir Belediyesine ödenecek olan 

"Atık Taşıma Bedeli” yüklenici tarafınca ödenecek olup,” 

bedelle ilgili bilgiler Teklifçiler tarafından ilgili İdareden 

temin edilmelidir. 

Ayrıca bakınız Kısım 2. Bölüm VII İnşaat Genel ve Özel 

Teknik Şartnameleri Madde 1.5.4 (Sf.5), Madde 1.16.1 

(Sf.15) 

Kazı malzemesinin geri dolguda kullanımı ile ilgili olarak 

Bkz. Soru/Cevap No.39 

HAYIR 

14 
Sayfa 

152 

Bölüm IX – 

Sözleşme Özel 

Koşulları SGK 50.1 

Sözleşme Özel Koşulları Madde 50.1 (Sayfa 152): “Yüklenicinin 

ortak girişim olması halinde, Kesin Teminat Mektubu ortak girişim 

adına düzenlenecektir.” Sözleşmeye davet yazısına müteakip 

kurulacak ortak girişimin bankalardan teminat mektubu alması 

mümkün olmayacağından kesin teminat mektubunun ortak girişim 

Bölüm IX – Sözleşme Özel Koşulları SGK 50.1 bölümünde 

“Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, Kesin Teminat 

Mektubu ortak girişim adına düzenlenecek ve Bölüm X’da 

verilen koşullara uygun olarak verilecektir.” şeklinde 

açıklanmıştır. 

HAYIR 
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üyeleri tarafından sunulması gerektiğini düşünmekteyiz. Sözleşme imzalayacak ortak girişimin kesin teminat almadan 

önce Ortak Girişimi resmi olarak kurmuş olması ve SGK 

50.1’de belirtildiği üzere Kesin Teminat Mektubu’nun Ortak 

Girişim adına alınması gerekmektedir. 

15 

Sayfa  

54 

69 

Bölüm IV – Teklif 

Formları Form PER-

2: Ekipman 

Bölüm IV.1-TBF 

Cetveli Ekipman ve 

Malzeme 

İhale dokümanında, Değerlendirme ve Yeterlilik kriterleri içerisinde 

yer alan ekipmanlar için teklif ile birlikte fotokopi veya noter onaylı 

ruhsatlar / faturalar sunulacak mıdır? İhalenin firmamızda kalması 

durumunda tüm ekipmanı sağlayacağımızı taahhüt eden bir yazı 

sunulması durumunda ekipman evrakları sunulmayabilir mi? 

Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri Bölüm 5. 

Ekipman kapsamında istenilen malzemeler detaylı olarak 

tarif edilmiş olup, Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik 

Kriterleri Bölüm IV – Teklif Formları Form PER-2: Ekipman 

bölümündeki ilgili formlar doldurulacaktır.  

Ekipman listesinde belirtilen araçların başarılı teklifçinin 

bünyesinde bulunması ve sözleşme imza aşamasında gerekli 

evraklarının sunulması veya bu ekipmanların dışarıdan temin 

edilmesi durumunda, temini ile ilgili kiralama/leasing 

anlaşmalarının sözleşme imza aşamasında sunulması 

gerekmektedir. 

HAYIR 

16 

Sayfa  

52  

65 

67 

Bölüm III – 

Değerlendirme ve 

Yeterlilik Kriterleri 

4. Kilit Personel 

Bölüm IV – Teklif 

Formları Form PER-

1 ve 2 

İhale dokümanında, Değerlendirme ve Yeterlilik kriterleri içerisinde 

yer alan kilit personeller için teklif ile birlikte fotokopi veya noter 

onaylı diplomalar, SGK giriş bildirgeleri sunulacak mıdır? İhalenin 

firmamızda kalması durumunda tüm kilit personeli sağlayacağımızı 

taahhüt eden bir yazı sunulması durumunda kilit personel evrakları 

sunulmayabilir mi? 

Teklif Sahibi, Kilit Personele ve uygun göreceği diğer 

personele ilişkin detayları, akademik nitelikleri (diploma 

fotokopisi) ve çalışma deneyimleri hakkında bilgiler ile 

birlikte sunmalıdır. Teklif Sahibi Bölüm IV’te (Teklif 

Formları) yer alan ilgili formları dolduracaktır. 

HAYIR 

17 
Sayfa 

113 

Bölüm VIII – 

Sözleşme Genel 

Koşulları Madde 9. 

Personel ve Ekipman 

Sözleşme yapılması durumunda; İhale Dokümanında belirtilen 

personeli kullanmak zorunda mıyız? Yoksa değiştirmek için bir 

şansımız olacak mı? 

Bölüm VIII – Sözleşme Genel Koşulları Madde 9. Personel 

ve Ekipman bölümünde belirtildiği üzere “Yüklenici, söz 

konusu İşi gerçekleştirmek üzere kendi Teklifinde 

tanımlanmış kilit personeli ve ekipmanı veya Proje Müdürü 

tarafından onaylanan başka personel ile ekipmanı 

kullanacaktır. Proje Müdürü, Teklifte önerilen kilit personel 

ve ekipmanın değiştirilmesini ancak ilgili nitelikleri veya 

özellikleri Teklifte önerilenlere önemli ölçüde eşit veya 

Teklifte önerilenlerden daha iyi olması halinde 

onaylayacaktır.” maddesine bağlı olarak teklifte önerilen kilit 

personel değiştirilmesi talebi Proje Müdürü onayına 

sunulabilir. 

HAYIR 
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18 

Sayfa  

62 

34 

38 

Kısım 2. Bölüm VII 

İnşaat Genel ve Özel 

Teknik Şartnameleri 

Madde 4, Madde 

1.39.4.1 ve Madde 

1.39.4.2 

Yapılacak asfalt imalatları hangi standartlara göre yapılacaktır? 

Asfalt kaplama karışımları için formül ihale dokümanında 

belirtilmemiştir. 

Kısım 2. Bölüm VII İnşaat Genel ve Özel Teknik 

Şartnameleri Madde 4. Kaplamalar (Sf.62) başlığı altında 

ilgili bilgiler belirtilmekte olup, Kısım 2. Bölüm VII İnşaat 

Genel ve Özel Teknik Şartnameleri (Sf.34) Madde 1.39.4.1 

ve (Sf.38) Madde 1.39.4.2’de ilgili standartlara atıfta 

bulunulmuştur. Ayrıca, ASAT3-W3-DET-7 Paftasında 

uygulama ile ilgili detaylar gösterilmiştir. 

HAYIR 

19 

Sayfa  

10-14-

34-78 

Bölüm I – Teklif 

Sahiplerine 

Talimatlar  

Bölüm I – Teklif 

Sahiplerine 

Talimatlar 

Madde 19 

Geçici Teminat Mektubu nasıl sunulacaktır? Teklif ile birlikte mi 

sunulacaktır yoksa teklif teslim edilmeden önce mi sunulacaktır? 

Bankalar tarafından resmi olarak kurulmamış iş ortaklıkları adına 

Geçici Teminat Mektubu düzenlenmesine sıcak bakılmamaktadır. 

Niyet Mektubu ile ihaleye katılan iş ortakları için ortaklardan 

herhangi biri veya ortaklar birlikte istenen Geçici Teminat 

Mektubunu sunmaları uygun olur mu? 

Geçici Teminat Mektubu,  ihale dokümanı Bölüm I – Teklif 

Sahiplerine Talimatlar bölümü, madde 11.Teklifi Oluşturan 

Belgeler , (c) bendi  “TST 19.1 hükümlerine uygun olarak 

Geçici Teminat veya Geçici Teminat Taahhütnamesi;” 

gereği teklif ile beraber sunulacaktır. 

Eğer teklif aşamasında ortak girişim yasal olarak 

oluşturulmamışsa, Geçici Teminat Mektubunun, Ortak 

Girişim Niyet Mektubu’nda (sf.78) belirtilen müstakbel 

üyelerin isimlerinin her birinin yazılarak düzenlenmesi 

gerekmektedir. TST.19.8 gereğince “Ortak Girişimi 

oluşturan veya oluşturacak firmaların her birinin adına ayrı 

ayrı düzenlenen geçici teminat mektubu içeren teklifler 

değerlendirme dışı bırakılacaktır.”  

HAYIR 

20 
Sayfa  

16 

Bölüm I – Teklif 

Sahiplerine 

Talimatlar  

Madde 20 

Teklif ekinde istenen tabloların dijital olarak sunulması gerekiyor 

mu? Her tablo çıktı alınıp imzalanarak mı sunulacaktır? 

Herhangi bir dijital sunum beklenmemektedir.  

(Bkz. Sf. 16; Bölüm I – Teklif Sahiplerine Talimatlar  

Madde 20. Teklifin Şekli ve İmzalanması)  

HAYIR 

21 

Sayfa 

127 

151 

Bölüm VIII – 

Sözleşme Genel 

Koşulları Madde 49 

Bölüm IX – 

Sözleşme Özel 

Koşulları SGK 49.1 

Bölüm VIII – 

Sözleşme Genel 

Koşullar 

(D) Maliyet 

Kontrolü 

49. Avans Ödemesi 

Avans ödemesi yapılacak mı? Yapılacaksa ne kadar yapılacak? 

 İhale dokümanı Bölüm VIII – Sözleşme Genel Koşullar (D) 

Maliyet Kontrolü bölümün 49. Avans Ödemesi Maddesinde 

belirtildiği üzere 

“İşveren tarafından kabul edilebilecek şekilde ve İşveren 

tarafından kabul edilebilecek bir bankanın avans ödemesine 

eşit miktarlarda ve para cinsinde düzenlediği, Yüklenici 

tarafından sunulan bir Koşulsuz Banka Teminatına karşılık, 

İşveren, SÖK’de belirtilen tarih itibarıyla SÖK’de belirtilen 

tutarları Yükleniciye avans olarak ödeyecektir.”  

Avans miktarı ve ödeme koşulları Sözleşme Özel Koşulları 

Madde SGK 49.1’de tanımlanmıştır. 

HAYIR 

bookmark://_Toc454652344/
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22 
Sayfa 

16 

Bölüm I – Teklif 

Sahiplerine 

Talimatlar,  

Madde 20 

İhale teklifi sunulurken tüm ihale dokümanının (Projeler, 

Şartnameler vb.) imzalanarak sunulması gerekli midir? Tüm ihale 

dokümanının incelendiğini ve kabul edildiğini belirten bir taahhüt 

sunmamız yeterli olur mu? Tüm dokümanın imzalanarak sunulması 

durumunda kaç nüsha imzalanmalıdır? 

 İhale dokümanı Bölüm I – Teklif Sahiplerine Talimatlar 

Madde 20. Teklifin Şekli ve İmzalanması, 3. bendinde 

“Teklifin asıl nüshası ve tüm suretleri, silinmez mürekkeple 

daktilo edilmiş veya yazılmış olacak ve Teklif Sahibi adına 

usulüne uygun şekilde imza yetkisi verilmiş bir şahıs 

tarafından imzalanacaktır.” İfadesi yer almaktadır. 

Teklif Bilgi Formu Madde 20.1 uyarınca "Teklifin orijinal 

nüshasına ek olarak, verilmesi gereken suret sayısı 2 (iki) 

adet olacaktır. Verilen asıl ihale dokümanının her sayfası tek 

tek yetkili kişi/kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. 

Suretler asıl teklifteki tüm belgeleri içerecektir." Teklif Bilgi 

Formu Madde 20.3 uyarınca "Teklif Sahibi adına imza atma 

yetkisine ilişkin yazılı teyit, Noter onaylı yetki 

vekâletnamesinden (imza sirküleri ile beraber) oluşur." 

HAYIR 

23 
Sayfa 

16 

Bölüm I – Teklif 

Sahiplerine 

Talimatlar,  

Madde 20 

Ortak girişim olarak ihaleye katılım sağlanması durumunda ihale 

teklifini her ortak firmanın yetkilisi mi imzalamalı yoksa her iki 

ortak adına pilot ortak imzalayabilir mi? 
Bkz. Cevap No. 9 HAYIR 

24 
Sayfa  

16 

Bölüm I – Teklif 

Sahiplerine 

Talimatlar,  

Madde 20 

Ortak girişim olarak ihaleye katılım sağlanması durumunda iş 

ortaklığı adına belirlenen tek bir yetkili teklifi imzalayabilir mi? Bkz. Cevap No.9 HAYIR 

25 

Sayfa 

115 

Sayfa 

145 

Bölüm VIII - 

Sözleşme Genel 

Koşulları Madde 14 

 

Bölüm IX-Sözleşme 

Özel Koşulları 

Madde SGK 14.1 

 

Tüm hatlarla ilgili baca aralıkları, ortalama kazı derinlikleri ve iksa 

tipini gösteren mahal listesi ihale dokümanında sunulmamıştır. Bu 

liste sunulacak mıdır? 

İdare tarafınca sunulan tüm veriler/dokümantasyon ihale 

dosyası kapsamında katılımcılara sunulmakta olup, Bölüm 

VIII-Sözleşme Genel Koşulları Madde 14. Saha Bilgileri 

kısmında “Yüklenici, kendi erişebileceği ulaşabileceği her 

türlü bilgi ile birlikte, SÖK’de bahsedilen tüm Saha 

Bilgilerini incelemiş sayılacaktır.”  ve Bölüm IX-Sözleşme 

Özel Koşulları Madde SGK 14.1’de “İmalatlarla ve saha ile 

ilgili bilgiler sözleşme dokümanında tariflenmiş olup, ilave 

bilgi temini Yüklenici’nin sorumluluğu altında olacaktır.”  

bahse konu durum detaylı olarak tarif edilmiştir. 

HAYIR 
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26 Sayfa 51 

Kısım 2. Bölüm VII 

İnşaat Genel ve Özel 

Teknik Şartnameleri-

2.Kazı İşleri 

İmalatlar ile oluşan hafriyat atıklarının nereye taşınacağı, taşınan 

malzeme için bir bedel ödenip ödenmeyeceği belirtilmemiştir. Eğer 

ödenmesi durumunda ne kadar ödeneceği belirtilmelidir. 

Bkz. Cevap No.12 

Kısım 2. Bölüm VII İnşaat Genel ve Özel Teknik 

Şartnameleri- 2.Kazı İşleri (Sf. 51) başlığı altında hafriyat 

atıklarının akıbeti anlatılmaktadır. 

Ayrıca, kazı malzemesinin geri dolguda kullanımı ile ilgili 

olarak Bkz. Soru/Cevap No.39 

HAYIR 

27 Sayfa 60 

Kısım 2. Bölüm VII 

İnşaat Genel ve Özel 

Teknik Şartnameleri 

3. DOLGU VE 

GERİ DOLGU 

İŞLERİ 

Hendek geri dolgusu için ihale dokümanında Proje Müdürünün 

uygun gördüğü şekilde ocak taşından veya kazı taşından yapılacağı 

belirtilmektedir. Ocak taşından yapılacak imalatlar ile kazı taşından 

yapılacak imalatlar arasında büyük fiyat farkı bulunmaktadır. Bu 

gibi imalatlardan doğan fiyat farkları tarafımıza ödenecek mi? 

Ödenecekse nasıl ödeneceği açıklanmalıdır. 

“…İmalatın yapımında, şartnamede belirtilen nitelikte 

malzeme kullanılacaktır. Kazıdan çıkan malzemenin 

konkasör vb. işlemlerden geçirilerek, uygun gradasyona 

getirilerek Proje Müdürü tarafınca onaylanması şartıyla, 

yataklama-gömlekleme ve geri dolguda kullanılmasına 

müsaade edilecektir.” Kazı taşından üretilen malzemenin 

uygun koşulları sağlamaması durumunda ocak taşından 

üretilerek uygun gradasyona getirilen malzeme veya onaylı 

bir ocaktan satın alınmak suretiyle uygun malzeme 

kullanılacaktır. Hiçbir şekilde yükleniciye kullanacağı 

malzemeden dolayı herhangi bir fiyat farkı ödemesi veya 

herhangi bir ödeme söz konusu değildir.  

HAYIR 

28 

Sayfa  

85 

86 

 

Bölüm IV Teklif 

Formları Form FIN 

3.1 

Finansal kaynaklar için bilanço varlıkların dışında referans mektubu 

gibi evraklar kabul edilecek mi? 

Finansal kaynak olarak banka referans mektubu dahil 

işletmenin nakit ve nakit benzeri varlıklarının, hızla nakite 

dönüştürülmesi mümkün olan varlıklarının tamamı 

değerlendirmede dikkate alınacaktır. 

HAYIR 

29 
Sayfa  

15 

İnşaat Genel ve Özel 

Teknik Şartnameleri 

Madde 1.16 

AYKOME Kazı izin bedeli hakkında bilgilendirilmek istiyoruz. 

İnşaat Genel ve Özel Teknik Şartnameleri Madde 1.16. 

İzinler bölümünde de belirtildiği üzere Yüklenici ilgili 

belediyeler vb. ilgili idarelerden tüm izin ve onayları almakla 

sorumlu olup, AYKOME Kazı Ruhsat ile ilgili işlemler İdare 

tarafından çözümlenecektir. 

HAYIR 

30 
Sayfa  

90 

Bölüm IV Teklif 

Formları Form EXP-

4.2 (a) 

Bölüm II Teklif 

Bilgi Formu TST 

Madde 32.1 

İş Bitirmelerin Güncelleme Şeklinin detaylandırılmasını istiyoruz. 

(Geçici Kabul Tarihi, döviz alış.) (Fiyat Farkı Dahil Tutar mı) 

Tamamlanmış işlerin bedeli olarak İş Deneyim 

Belgelerindeki tutar (Fiyat Farkı hariç) esas alınacaktır. 

ABD$ para birimi haricinde düzenlenmiş iş deneyim belgesi 

tutarlarının ABD$ para birimine dönüştürülmesinde, belgeye 

konu işin sözleşme tarihindeki T.C. Merkez Bankası Döviz 

Alış Kuru kullanılacak olup, söz konusu iş deneyim belgesi 

tutarlarının güncellemesi yapılmayacaktır. 

HAYIR 



   
 

Sayfa 11 / 14 

 

31 
Sayfa 

48-51 

Bölüm III – 

Değerlendirme ve 

Yeterlilik Kriterleri 

Madde 3 – Yeterlilik 

Tablosu Madde 4 

Deneyim 

İş Bitim Belgesinde parasal tutar mı dikkate alınacak yoksa hat 

uzunluğu mu? 

Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri detayları NCB İdari 

ihale dokümanı Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik 

Kriterleri Madde 3 – Yeterlilik tablosu, Madde 4 Deneyim 

bölümünde belirtilmektedir. 

HAYIR 

32 - 

Bölüm IV.2 Ödeme / 

Ölçüm Yöntemi ve 

Teklif Birim 

Fiyatları 

Ödemeye esas derinlikler belirlenirken boru akar kotu mu yoksa 

hendek tabanı mı referans alınacaktır? 

Sözleşme kapsamındaki tüm kanalizasyon hattı imalatları için 

ödemeye esas derinlik, Bölüm IV.2 Ödeme / Ölçüm Yöntemi 

ve Teklif Birim Fiyatları bölümünde, “boru akar kotu ile 

özgün zemin seviyesi arasındaki derinlik” olarak 

tariflenmiştir. 

HAYIR 

33 Sayfa 34 

Bölüm II – Teklif 

Bilgi Formu (TBF) 

TST — Madde 19.3 

TST — Madde 19.3 uyarınca "Yerli bankaların kullandığı standart 

formlardaki metin, işverence kabul edilmektedir. Yerel bankalardan 

alınacak teminat mektupları 'limit içi' olacaktır." İfadesi yer 

almaktadır. Uygulamada bu standart formlardaki metinler 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu'na da atıfta bulunmaktadır. Kamu İhale 

Kanunu'na tabi olmayan bir sözleşmede anılan standart formlardaki 

metinde KİK hükümlerini refere etmesi olası bir uyuşmazlıkta KİK 

hükümlerini de gündeme getirebilecektir. Bu konuda açıklama 

beklenmektedir. 

Teklifçilerin sunacağı Geçici Teminat Mektubu, Bölüm IV. 

Teklif Formlarında yer alan Geçici Teminat formatına uygun 

olarak alınacak ve Geçici Teminat Mektubunda Kamu İhale 

Kanunu’na atıfta bulunan ifadeler yer almayacaktır.  

Bölüm II – Teklif Bilgi Formu (TBF) TST — Madde 19.3 

“… Yerli bankaların kullandığı standart formlardaki metin, 

işverence kabul edilmektedir. (Geçici teminat mektubu için 

Kamu İhale Kurumunun (KİK) yayınladığı formatın 

kullanılması durumunda, KİK’e tabi bir ihale olmamasından 

ötürü KİK ile ilgili atıflar çıkarılacaktır.) Yerel bankalardan 

alınacak teminat mektupları ‘limit içi’ olacaktır.” 

HAYIR 

34 -  

Muayene bacaları kapak üst kotları yol kaplaması olmayan 

zeminlerde hangi kotta bırakılacaktır? Fiili zemin kotunun geçici 

kabul dönemine kadar olan süreçte yükselmesi durumunda ve/veya 

kapakların asfalt vb. kaplama altında kalması durumunda kapak 

yükseltme gerekmesi durumunda bu işler için ödeme yapılacak 

mıdır? 

Muayene bacaları kapak üst kotları yol kaplaması olmayan 

zeminlerde mevcut zemin kotuna veya oluşturulacak yol 

kotuna göre ayarlanacak olup, sözleşme kapsamındaki 

imalatlar için kapak yükseltme uygulaması öngörülmemiştir. 

Ancak sözleşmenin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulması 

halinde Proje Müdürü’nün onayı ile sözleşme koşulları 

çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır. 

HAYIR 

35 

Sayfa  

20 

23 

Yapım İşleri 

Şartnamesi -İnşaat 

Genel ve Özel 

Teknik Şartnameleri 

Madde 1.26.1 ve 

Madde 1.26.4 

Mevcut altyapı tesislerinden özellikle içmesuyu şebeke hatlarının 

idare tarafından verilen GIS haritalarında belirtilen bölgelerde 

çıkmamasından dolayı oluşabilecek zararların giderilmesi nasıl 

olacaktır? ASAT'a ait içmesuyu hatlarına yüklenici tarafından 

verilen zararların tanziminde izlenecek yol ve kullanılacak tarife 

nasıl belirlenmektedir? 

İhale Dokümanları Kısım 2 - Yapım İşleri Şartnamesi - İnşaat 

Genel ve Özel Teknik Şartnameleri Madde 1.26.1 Mevcut 

Altyapı Tesisleri ve Madde 1.26.4 Mevcut Altyapı 

Tesislerine Verilen Hasarların Onarımı/Aktarılması 

bölümlerinde, mevcut altyapılara verilecek hasarlarla ilgili 

konular detaylı olarak anlatılmaktadır. 

HAYIR 
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36 

Sayfa  

10 

32 

143 

Bölüm I – Teklif 

Sahiplerine 

Talimatlar Madde 

11.1  

Bölüm II – Teklif 

Bilgi Formu (TBF) 

TST 11.1 

Bölüm IX – 

Sözleşme Özel 

Koşulları SGK 13.1 

İhale dosyasında istenen kriterleri içeren All Risk Poliçesini 

teklifimizle beraber sunacak mıyız? 

Bölüm I – Teklif Sahiplerine Talimatlar Madde 11.1 

uyarınca, teklifi oluşturan belgeler arasında All Risk Sigorta 

poliçeleri bulunmamaktadır. 

All Risk Sigorta poliçeleri, Bölüm IX - Sözleşme Özel 

Koşulları SGK 13.1 uyarınca Başarılı Teklifçi tarafından 

Sözleşme imzası sonrasında sunulacaktır. 

HAYIR 

37 - - 

Teklif Yeterlilik kapsamında sunulacak evraklar; İş Bitirme 

Belgeleri, Geçici Kabul Tutanakları, ISO Belgeleri veya Hakediş 

Evrakları vs. noter onaylı olması zorunlu mudur? 

Teklif Dosyaları içerisinde, Hakediş Raporları, İş Bitirme 

Belgeleri, Geçici ve Kesin Kabul Tutanakları, ISO Belgeleri 

vb. gibi tevsik edici belgelerin fotokopilerinin sunulması 

yeterlidir.  

Ancak İdare teklif değerlendirme aşamasında, ihtiyaç 

duyması halinde, teklifçilerden söz konusu evrakların asıl 

veya noter onaylı suretlerini talep etme hakkına sahiptir. 

HAYIR 

38 Sayfa 84 

Bölüm IV — Teklif 

Formları, Form 

CCC: Mevcut 

Sözleşme 

Taahhütleri / Devam 

Eden İşler Formu 

Bölüm IV — Teklif Formları (syf 84) "Form CCC: Mevcut 

Sözleşme Taahhütleri / Devam Eden işler" için, tevsik edici belge 

sunulacak mı? Sunulacak ise, ne tür belge olacaktır? 

Bölüm IV — Teklif Formları, Form CCC: Mevcut Sözleşme 

Taahhütleri / Devam Eden İşler Formu doldurulması yeterli 

olmakla birlikte, İdare teklif değerlendirme aşamasında 

ihtiyaç duyması halinde, söz konusu bilgileri, tevsik edici 

belgeleri talep edebilecektir. 

HAYIR 

39 

Sayfa 

51, 

Sayfa 58 

 

Bölüm VI – İnşaat 

Genel ve Özel 

Teknik Şartnameleri 

Madde 2. Kazı İşleri  

Madde 3. Dolgu 

İşleri 

 

Kazıdan çıkan malzemenin geri dolguda kullanılmasına müsaade 

edilecek midir? 

 

Kısım 2. Bölüm VII İnşaat Genel ve Özel Teknik 

Şartnameleri Madde 3.3. Hendek Yataklama- Gömlekleme ve 

Geri Dolgu İşleri bölümünde “…Kazıdan çıkan malzemenin 

konkasör vb. işlemlerden geçirilerek, uygun gradasyona 

getirilerek Proje Müdürü tarafınca onaylanması şartıyla, 

yataklama-gömlekleme ve geri dolguda kullanılmasına 

müsaade edilecektir. Malzeme nebati toprak, bitki artığı vb. 

malzemeden arındırılmış kazı malzemesinden üretilecektir.” 

olarak belirtilmekte olup, kazı malzemesinin gerekli 

işlemlerden geçirildiği takdirde büyük ölçüde yataklama-

gömlekleme ve geri dolguda kullanılabileceği 

öngörülmektedir. 

Bununla birlikte aynı maddede belirtildiği üzere “…Kazıdan 

çıkan malzemenin uygun olmaması durumunda Proje 

Müdürünce onaylı ocaktan temin edilecek malzeme 

HAYIR 
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kullanılacaktır.” 

Bu durumda kazı malzemesi Kısım 2. Bölüm VII İnşaat 

Genel ve Özel Teknik Şartnameleri Madde 2’de tanımlandığı 

üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin belirleyeceği 

döküm sahasına iletilecektir. 

40 Sayfa 47 

Bölüm III - Madde 3 

Yeterlilik - 

Uygunluk ve 

Yeterlilik Kriterleri - 

Alt Madde. 3.2 

"Bölüm III - Madde 3 Yeterlilik - Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri - 

Alt Faktör No. 3.2 -Ortalama Yıllık inşaat Cirosu" kriterlerinde 

belirlenen gerekliliklerin sağlandığını tevsik edici belgeler nelerdir? 

Son 5 yıla ait inşaat işlerine ilişkin mali müşavir onaylı faturaların 

eklenmesi yeterli midir? 

Ciro ispatı ile ilgili olarak Yeminli Mali Müşavir Beyanı ve 

Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylı olan Mali Tablolar 

yeterli olacaktır.   

 

İdare tarafından değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyulması 

halinde, 2020-1. Dönem Geçici Vergi Beyanı, İlgili Dönem 

Faturaları, ilgili dönem hakediş kopyaları vb. tevsik edici 

belgeler ayrıca talep edilebilecektir.  

 

HAYIR 

41 - 
Standart Menhol 

Detayları Paftası 

Baca ve boru bileşim detayı projesinde belirtilen koruma betonunun, 

sınıfı ve bedelinin baca birim fiyatına dahil olup, olmadığına açıklık 

getiriniz. 

Standart Menhol Detayları Paftasındaki Baca ve Boru 

Birleşim Detayında görülen koruma betonu imalatı, boru ve 

baca birleşimindeki sızdırmazlığın sağlanması amacıyla 

öngörülmüş olup, bu imalata ait giderler menhol birim 

fiyatlarına dahil edilmelidir. 

HAYIR 

42 - 
Standart Menhol 

Detayları Paftası 

Şutlu baca imalatları için ayrı bir poz bulunmadığı birim fiyat 

tariflerinden anlaşılmaktadır Bu tip bacaların içerisinde bulunan 

boru, dirsek, tespit ankrajı ve çelik plakanın bedelinin ne şekilde 

ödeneceği konusuna lütfen açıklık getiriniz. 

Standart Menhol Detayları Paftasında detayları gösterilen Tip 

Şutlu Baca Bağlantısı imalatına ait giderler menhol birim 

fiyatlarına dahil edilmelidir. 

HAYIR 

43 
Sayfa 

152 

Bölüm IX Sözleşme 

Özel Koşulları 

Madde SGK 49.3 

İş Avansı karşılığında verilecek olan Teminat Mektubu ile ilgili 

olarak, yapılan her hakedişte kesilecek avans mahsubu tutar karşılığı 

mektuptan da serbest bırakılabilecek mi? 

Avans mahsubu ve teminat mektubu iadesi ile ilgili hususlar 

Bölüm IX Sözleşme Özel Koşulları Madde SGK 49.3’te 

detaylı olarak belirtilmektedir. 

HAYIR 

44 - - 

ASAT3-W3 Kepez Bölgesinde Kanalizasyon Şebeke Hattı inşaatı 

İşi; Birim Fiyat Tariflerinde Ahşap İksa ve/veya Palplanş 

imalatlarının teklif fiyat içerisinde olduğu kabul edilmiştir. Ancak 

belirtilen bu geçici iksaların haricinde kalıcı iksaların (mini kazık, 

fore kazık vb.) kullanılması gerekli olduğu durumlarda nasıl bir yol 

izlenilecektir? 

ASAT3-W3 Kepez Bölgesinde Kanalizasyon Şebeke Hattı 

İnşaatı İşi kapsamındaki tüm iksa ve palplanşlar fiyata dahil 

olup, mevcut zemin koşulları da göz önüne alındığında kalıcı 

iksalara yönelik bir imalatın olmayacağı öngörülmektedir. 

Ancak sözleşmenin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulması 

halinde Proje Müdürü’nün onayı ile sözleşme koşulları 

çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır. 

HAYIR 
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45 Sayfa 1 
Bölüm IV.4 Birim 

Fiyat Analizleri 
Teklif Dosyası içerisinde birim fiyat analizleri verilecek mi?  

Teklif Dosyası içerisinde birim fiyat analizleri 

sunulmayacaktır. Değerlendirme aşamasında İdare ihtiyaç 

duyması halinde Birim Fiyat Analizlerini talep edebilecektir. 

Birim fiyat analizleri Başarılı Teklifçi tarafından sözleşme 

imza aşamasında sunulacaktır. Konu ile ilgili detaylar için 

bakınız; “Bölüm IV.4 Birim Fiyat Analizleri” 

HAYIR 

  


