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 SORULARA CEVAPLAR VE AÇIKLAMALAR  (NO: 1) 

No.
İhale Dokümanı Sayfa 

No
İhale Dokümanı 

Referans Maddesi
Müstakbel Teklif Sahiplerinin Soruları veya Açıklama Talepleri İşveren'in Cevabı

İhale Dokümanında bir 
değişiklik gerekli: EVET 
veya HAYIR (Eğer "EVET" 
ise Değişiklik Numarasını 
Veriniz) 

1

Kısım 2.D – Metraj 
Cetvelleri

Bölüm C (Birim 
Fiyat Analizleri)

Kısım 2.D – Metraj Cetvelleri, Bölüm C (Birim Fiyat Analizleri) başlığı altında 
“Yüklenici tarafından, Metraj Cetvelleri içinde yer alan bütün iş kalemleri için birim 
fiyat analizleri hazırlanarak sunulacaktır” denilmektedir. Devamında ise örnek olarak 
sadece içmesuyu ve kanalizasyon boru hatlarına dair birim fiyat analizi tabloları yer 
almaktadır. Metraj cetvellerinde yer alan tüm kalemler için örnektekiler haricinde de 
analiz tabloları hazırlanması gerekmekte midir? Bu analiz tablolarının hazırlanması 
sözleşmeye davet mektubu alan firmalar için mi yoksa tüm İstekliler için mi 
geçerlidir?

Teklif sahipları Teklif aşamasında sadece örnek analizleri dolduracaktır.

Teklif Cetveli içerisinde yer alan tüm birim fiyatlara ait analizler, Sözleşmeyi 
imzalayacak olan Teklf Sahibi (Yüklenici) tarafından "KISIM 2.D-Metraj 
Cetvelleri, Madde 1.C Birim Fiyat Analizleri"nde belirtildiği üzere 
Sözleşmenin imzalanmasından önce İdare’ye sunulacaktır.

HAYIR

2

Bölüm II - Teklif Bilgi 
Formu (TBF)

TST 14.7  TST 14.7 uyarınca Lot-1 Yapım İşi’nde KDV istisnası bulunmamaktadır. İsteklinin 
teklifini yabancı para birimi olarak vermesi halinde, KDV iadesi hangi para birimi 
cinsinden olacaktır?

Yüklenici'ye ödemeler KDV dahil olarak yapılacak olup, Teklif Bilgi Formu, 
Madde 15.1'de de belirtildiği üzere "Ödeme için kullanılacak para birimi 
Teklif para birimi ile aynı olacaktır ."

HAYIR

3

Bölüm IV – Teklif 
Formları

Teklif Mektubu  Kısım-1, Bölüm-4’te yer alan “Teklif Mektubu”nun (f) maddesinde, teklif fiyatına ilişkin 
iki seçenek verilmiştir. Buna göre,
 •Her iki lot’a birden teklif verilmesi halinde hangi seçeneği kullanmalıyız?
 •Tek bir lot’a teklif verilmesi halinde hangi seçeneği kullanmalıyız?

Tek bir Lot için teklif verilmesi durumunda ilgili Lot için verilen Teklif Bedeli 
verilecektir. Ancak her iki Lot için teklif verecek olan Teklif Sahibi her iki Lot 
için teklif ettiği Teklif Bedelini ayrı ayrı ve toplamı olmak üzere Teklifinde 
belirtecektir.

HAYIR

4

Bölüm IV – Teklif 
Formları

Teklif Mektubu Kısım-1, Bölüm-4’te yer alan “Teklif Mektubu”nun (g) maddesi (i) bendinde “tek bir lot 
bazında indirim kabul edilmeyecektir” denilmesine rağmen TST 14.6’da “Birden fazla 
sayıda Sözleşmenin kendisine verilmesi halinde bir fiyat indirimi önermek isteyen 
Teklif Sahipleri, her bir pakete uygulanabilecek fiyat indirimini veya alternatif olarak 
paket içerisindeki münferit Sözleşmelere tek tek uygulanabilecek fiyat indirimini 
tekliflerinde belirteceklerdir” denilmektedir. Bunların haricinde Kısım-1, Bölüm-3 
madde 2.2.(a)’da da “tek bir lot bazında indirim kabul edilmeyecektir” denilmektedir. 
İsteklinin indirim talep etmesi halinde nasıl bir yol izlemesi gerekmektedir?

Teklif Mektubunda açıkça bildirilmesi kaydıyla, ihale kapsamındaki her iki 
lotun birlikte değerlendirilmesine yönelik Teklif Sahibinin ana toplam 
üzerinden Teklif Mektubunda belirtilen oranda/yüzdede indirime gitmesine 
izin verilecektir. Bunun dışında tek bir lot bazında indirim kabul 
edilmeyecektir. EVET

Zeyilname No.1 Madde 1

5 - -
 Yüklenici’nin şantiye sahası için İdare tarafından belirlenmiş bir alan var mıdır? Eğer 
var ise bedeli nedir?

Hayır yoktur
HAYIR

6

Kısım-1, Bölüm-3 Madde 2.2.(a) Kısım-1, Bölüm-3, madde 2.2.(a) da belirtilen hükümler dikkate alındığında her iki lot 
için teklif verilmesi halinde dahi tek bir lot için sözleşme yapılabilmesine imkan 
tanınmaktadır. Buna göre her iki lot için teklif veren İstekli ayrı ayrı kilit personel 
listesi verecek olmasına karşın aynı kişilere (en azından belirli pozisyonlar için) 
listede yer verebilir mi?

Hayır veremez

HAYIR

7

Bölüm II - Teklif Bilgi 
Formu (TBF)

TST 34.3 TST 34.3 uayrınca alt-yüklenici önerilmesi halinde, alt yükleniciye ait iş 
deneyimlerinin nitelikleri neler olacaktır?

Kısım 2.A 1 - Genel Şartlar, Madde 2.11.1'e göre değerlendirilecektir. TST 
34.3'de belirtildiği üzere "Teklif Sahibinin yeterlilikleri değerlendirilirken Alt-
yükleniciler dikkate alınmayacaktır."

HAYIR

8
Kısım-2.A, Bölüm-1 Madde 2.12.3 Kısım-2.A, Bölüm-1 (Genel Şartlar), Madde 2.12.3 uyarınca belirtilen depo sahası ile 

ilgili olarak; Belediye tarafından belirlenmiş bir depo sahası var mıdır? Var ise 
sahanın kullanımına dair bedel nedir?

Belediye tarafından belirlenmiş bir depo sahası yoktur.
HAYIR

9
Kısım-2.A, Bölüm-1 Madde 2.16.5 Kısım-2.A, Bölüm-1 (Genel Şartlar), Madde 2.16.5 uyarınca herhangi bir altyapı 

tesisinin deplasesi yapılması ile ilgili maliyetler kimin sorumluluğunda olacaktır?
Yüklenici sorumluluğundadır

HAYIR

10

Kısım-2.A, Bölüm-2 Madde 2.42 Kısım-2.A, Bölüm-1 (Genel Şartlar), Madde 2.42 uyarınca gerekli tüm izinlerin 
Yüklenici sorumluluğunda olduğu belirtilmiştir. Ancak genel teamüle göre pratikte 
ilgili kamu idareleri alınacak izinler/yapılacak protokoller ile ilgili Yükleniciyi muhatap 
almamakta ilgili İşvereni (Belediye) muhatap almaktadır. Bu kapsamda Yüklenici’nin 
sorumluluk kapsamı nedir? Protokol ücretleri kimin sorumluluğunda olacaktır? 
İsteklilerin öngörülebilir teklif verebilmelerini teminen bu ücretler ile ilgili bir bedel var 
mıdır?

Genel teamüle (yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere) uygun olarak 
Yüklenicinin talebi üzerine Belediye gerekli başvuruyu ilgili İdarelere 
yapacaktır. Gerekli izinlerin İdare'den alınması sonrasında Yükleniciye 
bildirilecektir. Bu süreçte ilgili İdareden talep edilebilecek olan izin ücreti, 
protokol ücreti vb. ücretler Yüklenici sorumluluğunda olacaktır. Geçişin 
kapsamına bağlı olarak bu ücretler farklılık göstereceğinden bir bedel 
söylenememektedir. Çizimlerde ve Şartnamelerde belirtilen detaylar 
doğrultusunda, Teklif Sahibinin tecrübeli ve basiretli bir tacir olarak bu 
bedelleri öngörebileceği düşünülmektedir.

HAYIR

11

Kısım 2.A, Bölüm-1 Madde 1.1 Kısım 2.A, Bölüm-1, madde 1.1’de döküm sahaları ile ilgili bilgiler( lokasyon, mesafe) 
verilmiştir. Ancak, Kısım 2.A, Bölüm-3, madde 1.1’de döküm sahalarının Yüklenici 
tarafından bulunacağı belirtilmiştir. Bölüm-1, madde1.1’de belirtilen döküm 
sahalarının kullanılabilme durumları nedir? Kullanma bedeli var mıdır? Var ise bedeli 
ne kadardır?

Olası döküm sahaları Kısım 2.A 2 - İş Kapsamı, Madde 3.1'de bilgi amaçlı 
olarak verilmektedir. Osmaniye Belediyesi, döküm sahalarından, döküm 
yapılan hafriyat miktarı ve döküm yapan kamyon sayısı üzererinden iki ayrı 
ücret tahsil etmektedir. Ancak Osmaniye-W1 Sözleşmesi kapsamındaki 
kullanımlar için Osmaniye Belediyesi, sadece döküm yapan kamyon başına 
tespit edilecek ücreti Yüklenicilerden tahsil edecektir. 

HAYIR

12

Kısım 2.A, Bölüm-1 Madde 2.13.5 Kısım 2.A, Bölüm-1, madde 2.13.5’te 3 adet binek, 1 adet pick-up araç temin 
edileceği belirtilmişken Kısım 2.D-Metraj Cetvellerinde toplam 3 adet araç 
istenmiştir. Ayrıca metraj cetvellerinde yer alan poz tanımında ise (100.2 ve 100.3) 
binek araçtan bahsedilmemektedir. Dokumanlar arasında var olan çelişkiyi açıklar 
mısınız?

Kısım 2.A, Bölüm-1, madde 2.13.5’te 3 adet binek araç 2 adet olacaktır. 
Kısım 2.D-Metraj Cetvelleri Özel Birim Fiyat tariflerinde 100.2  pozunda 
şöförlü pickup araç tanımlanmıştır.100.3 pozundaki 2 adet pickup araç 2 
adet şöförsuz binek araç olacaktır. 

EVET
Zeyilname No.1 Madde 2 ve 

3

13

Kısım 2.D-Metraj 
Cetvelleri

Poz No: 523 Kısım 2.D, Metraj Cetvelleri dokümanında yer alan modüler geçici GRP su deposuna 
ait 523 nolu poz tanımına göre “İdare’nin isteğine bağlı olarak sökülmesi ,taşınması 
ve başka bir yere kurulması için gerekli tüm malzeme, işçilik, nakliye ve bu tanım 
altında sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla 2 gözlü deponun yapılması ve işletmeye 
hazır hale getirilecektir” denilmektedir. Deponun yeni yerine taşınması ile ilgili daha 
açık, öngörülebilir bir tanımlama yapabilir misiniz? 

İdare’nin sözleşme süresi içinde oluşabilecek ihtiyacı doğrultusunda hareket 
edilecektir.

HAYIR

14 - -

Proje alanı içerisinde arkeolojik yada kentsel sit alanı var mıdır? Var ise, bu alanlara 
ait paftalar var mıdır? Buralarda çalışma şartları nasıl olacak? İzinler ve ek ücretler 
kimin sorumluluğunda olacaktır?

Hayır yoktur. Lütfen Kısım 2.A 1 - Genel Şartlar, Madde 2.16.17'e ve 
Sözleşme Genel Koşulları Madde 19'a bakınız. Kazılar sırasında 
beklenmeyen herhangi bir arkeolojik buluntu çıkması durumunda Sözleşme 
Koşulları ve yürürlükteki kanunlar çerçevesinde hareket edilecektir.

HAYIR

15 - -
Proje uygulama aşamasında ilave işlerden kaynaklı İş Değişikliği olması durumunda 
bununla ilgili maliyetlerin karşılanması için belirlenmiş ek kontenjan bütçe 
bulunmakta mıdır?

Sözleşme Özel Koşulları Madde 41.3’de tanımlanmıştır.
HAYIR

16 - -
Avans kesintisi ilk hakkedişten itibaren mi kesilmeye başlanacaktır? Yüklenicinin her Ödeme Belgesinden Sözleşme Özel Koşulları 53.3 

Maddesi uyarınca kesinti yaplacaktır. HAYIR

17
Bölüm IX – Sözleşme 
Özel Koşulları

Made 62.1 Sözleşme Özel Koşulları madde 62.1’de belirtilen oran azami sınır mıdır? 
Hesaplama yöntemine dair SGK 62.1’e ilaveten daha detaylı bir açıklama yapabilir 
misiniz?  

%25 (yüzde yirmi beş) uygulanacaktır. Asgari veya azami sınır kavramı 
bulunmamaktadır. Bu yüzdenin nasıl uygulanacağı açık şekilde 
belirtilmektedir. 

HAYIR

18 - -

Projenin uygulama süresi her iki lot için de 540 gündür. Bu süre ve proje kapsamı 
dikkate alındığında İşler’in zamanında bitirilebilmesi için fazla çalışma yapılması 
gerekmektedir. Bu kapsamda hafta sonları/resmi tatiller/dini bayramlar ve gece 
çalışmasına izin verilecek midir?

Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak Proje Müdürü'nün uygun 
görüşüne ve Osmaniye Belediyesi'nin onayına istinaden yapılabilecektir.

HAYIR

19

Kısım 2.A, Bölüm-1 Madde 2.16.8 Kısım 2.A, Bölüm-1, madde 2.16.8 uyarınca inşaatı engelleyen yapının yıkılması/ 
sökülmesi iş sonunda eski haline getirilmesi istenmektedir. İnşaatın yapımına engel 
olan yapının kaçak yapı olması durumunda nasıl bir prosedür izlenecektir?

Sözleşme Koşulları, Teknik Şartnameler, 7- Çevresel, Sosyal, Sağlık ve 
Güvenlik Gereklilikleri ile ekleri ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere 
uygun olarak hareket edilecektir. HAYIR

20

Kısım 2.A, Bölüm-1 Madde 2.16.16 Kısım 2.A, Bölüm-1, madde 2.16.16 uyarınca inşaatı tamamlanan hatların mevcut 
hatlara bağlanması Yüklenici’nin sorumluluğundadır. Bağlantı yapılmadan önce 
mevcut hattın temizlik ve bakım sorumluluğu ile maliyetleri kimin sorumluluğunda 
olacaktır?

İlgili Maddede Yüklenici sorumluluğunda olduğu belirtilmeyen işler Yüklenici 
kapsamında değildir. Ancak, açıklayıcı olması adına, mevcut hatların 
temizliği Yüklenici sorumluluğunda değildir. HAYIR

21

Bölüm IX – Sözleşme 
Özel Koşulları

Made 2.2 Sözleşme özel koşulları madde 2.2’ye göre kısmi tamamlamanın uygulanmayacağı 
belirtilmiştir. Ancak tamamlanan işlerin mevcut hatlara bağlanması ile Yüklenici 
sorumluluğunda olan İşler’in İşverence kullanılmaya başlanmış olacağından devreye 
alınan işlerin sorumluluğuna dair karışıklık olacaktır. Bu kapsamda kısmi geçici 
kabulün hangi şartlar altında uygulanıp uygulanmayacağını açıklar mısınız?

İşletmeye alınmak zorunda kalınacak hatlar için tutanak düzenlenecek, 
ancak bu hatların kabulü, geçici kabul belgesi düzenlenmeden önce tüm 
İşler ile birlikte yapılacaktır.

HAYIR

22

Kısım 2.A, Bölüm 3 Madde 1.2.5 Kısım 2.A, Bölüm-3 madde 1.2.5’te beton/betonarme/HDPE ve duktil borular için 
yataklama, gömlekleme ve geri dolgu malzemesine ait teknik şartlar belirtilmiştir. 
Yataklama ve gömlekleme malzemesi için 0-4,76 mm kırmataş olacağı belirtilirken 
Kısım 2.D-Metraj Cetvelleri, poz no 200.1.3’ün tanımında 0-4,76 mm ince kum 
olacağı belirtilmiştir. HDPE borular için kullanılması öngörülen malzemeyi tam olarak 
açıklayabilir misiniz?

Kısım 2.D-Metraj Cetvelleri, poz no 200.1.3’ün tanımında belirtilen malzeme 
kırmataştan 0-4,76 mm elek aralığında olacak olup ilgili aralık iri-orta-ince 
kum sınıfına girmektedir..

HAYIR

Bu "Sorulara Cevaplar ve Açıklalamalar",  İhale öncesi toplantıda sorulan sorular veya istenmiş olan açıklamalara veya müstakbel Teklif Sahiplerinin yazılı olarak göndermiş olduğu soru ve açıklamalara cevaben İhale Dokümanının 
bazı hususlarında açıklama yapmak için yayınlanmıştır.

İHALE ADI: OSMANİYE (MERKEZ) İÇMESUYU VE KANALİZASYON ALTYAPI İŞLERİ
İHALE REFERANS NO.: OSMANİYE-W1
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23

Kısım 2.D-Metraj 
Cetvelleri

Poz no 200.1.1 ve 
200.1.2

Kısım 2.D-Metraj Cetvelleri, poz no 200.1.1 ve 200.1.2’de kullanılacak yataklama, 
gömlekleme ve geri dolgu malzemesine ait bir bilgi bulunmamaktadır. Kullanılacak 
malzemeye ait bilgi verebilir misiniz?

Kısım 2.A, Bölüm-3 madde 1.2.5’te belirtilen özelliklere haiz olacaktır. 
Ancak İçmesuyu ev bağlantılarında parsel sınırı içinde, bahçe içindeki 
kaplamasız alanlarda elekten geçirilmiş seçilmiş malzeme, kaplamalı 
alanlarda ise şartnamede belirtilen kırmataş dolgu malzemesi 
kullanılacaktır. Yol, kaldırım gibi yerlerde şartnamede belirtilen kırmataş 
dolgu malzemesi kullanılacaktır. Lütfen Zeyilname No.2'e bakınız

EVET
Zeyilname No.2, Madde 6

24 - -
Yataklama, gömlekleme ve geri dolguda kullanılacak malzemenin yoğunluğu ile 
alakalı belirlenmiş bir kriter bulunmakta mıdır? Asgari şartlar nelerdir?

Kırmataş agrega ıslak veya kuru gevşek birim ağırlığı 1,46-1,59 t/m3 
arasında iken, sıkışık birim ağırlıkları1,52-1,67 t/m3 arasındadır. HAYIR

25

Kısım 2.D- Metraj 
Cetvelleri
1. ÖDEME/ÖLÇME 
YÖNTEMİ- METRAJ 
CETVELİ VE BİRİM 
FİYAT AÇIKLAMALARI

Madde 2.2 Kısım 2.D- Metraj Cetvelleri, 1. ÖDEME/ÖLÇME YÖNTEMİ- METRAJ CETVELİ VE 
BİRİM FİYAT AÇIKLAMALARI, 2.(Ölçme), madde 2.2. altında “Ölçme, şartnamede 
ve çizimlerde belirtildiği gibi tüm hesaplamalar, net ölçüler üzerinden olacaktır.” 
Denilmektedir. Ayrıca, B. ÖDEME/ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE BİRİM FİYATLARIN 
KAPSADIĞI HARCAMALAR, madde 3 (ödeme) altında “Metraj Cetvellerinde, birim 
fiyatların karşısında verilen İş miktarları tahmini miktarları göstermektedir. 
Yüklenicinin, Sözleşme kapsamında yapmakla yükümlü olduğu İşlerin Proje 
Müdürünce onaylanan gerçek miktarları ödeme için kullanılacaktır.” denilmektedir. 
Diğer yandan 501 ve 502 nolu pozların tanımlarında çizimlerde belirtilen genişliğin 
dikkate alınacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda 501 ve 502 nolu pozların ölçme 
metodunu detaylı olarak açıklar mısınız?

İş miktarında kasıt metraj cetvellerinde verilen miktarlardır.Yerindeki miktar 
metraj cetvelinde verilen miktarlardan az yada fazla olması durumunda 
gerçek miktarlar ödeme için kullanılacaktır.Hendek genişliğini sağlamak 
Yüklenicinin sorumluluğundadır.
İş miktarında artma/azalma olması durumunda ödeme için gerçek miktarlar 
esas alınacaktır.Ancak 501 ,502 ve 503 pozlarında ölçü ve ödeme 
yönteminde yapılan tanımlara göre şartname ve çizimlerde belirtilen hendek 
genişliklerinde fazla açılan, zarar verilen verilen tüm kaplama cinslerinin 
yapılması Yüklenici sorumluluğunda olup herhangi bir bedel 
ödenmeyecektir.

26 - -
Her türlü geçiş izni ile ilgili protokollerin bedellerinin yıllara sari olup olmadığının teyit 
edilmesini arz ederiz.

Madde 10'a bakınız
HAYIR

27 - -
Lot-2 kapsamında Yüklenici'ye KDV İstisna Sertifikası düzenlenecek midir? Hayır

HAYIR

28
Bölüm III – 
Değerlendirme ve 
Yeterlilik Kriterleri

Madde 3.2

Ortalama yıllık inşaat cirosu
Lot – 1 : 128.000.000,00 tl.
Lot -2 : 160.000.000,00 tl.
Made 3.2  ortalama yıllık ciro istenmektedir
a) Ortalama inşaat ciroları  ihale ilan tarihi olan 20.05.2022 (EKAP 2022/475597 KİK 
no) tarih baz alınarak  Nisan  2022 endeksi katsayı ile güncellenerek çevrilerek elde 
edilen gelirlerin 5 yılın ortalaması mı olacak?
b) Yada bu ciro tutarları ilgili yılların (2017,2018,2019,2020,2021) yılları ciroları 
güncellenmeden mi toplanarak 5 yıla bölünerek elde edilecek?
c) Her iki lota teklif veren firmalar bu iki ciroyu ayrı ayrı mı tutturacak veya  her iki lota 
teklif verildiğinde  128+160 =288.000.000 tl ciro yu mu sağlayacak?

d) Ortak girişim olarak teklif verecek olan firmalarda yani a ve b firmalarının (2 
ortaklı) ortak girişiminde firmaların yıllık ciroları 
yeterlik kriterlerinde; 
Her bir ortak en az bu cironun % 25
En az bir ortak % 50 sini sağlamalı ibaresi var
Ortak girişimde  bu değerler :
Lot 1 için : 128.000.000 tl bedelin : % 25 ni yani 32.000.000 tl her bir ortak sağlamalı
Ayrıca  128.000.000 tl bedeli şartın % 50 sini   64.000.000 tl yi en az bir ortak 
sağlamalı
Ortak girişim olarak verilecek tekliflerde  her iki teklife  (lot 1 ve lot 2) verilecek 
tekliflerde: 
Bu yukarıdaki bedeller mi
Yoksa  : 128.000.000 +160.000.000 =  288.000.000 tl tutara  göre
Yani her bir ortak  288.0000.000x % 25 =  72.000.000 tl yi her ortak
Ayrıca en az bir ortak  288.000.000 x % 50 =144.000.000 tl yimi sağlayacak

a-b) Bölüm IV – Teklif Formları, Form FIN-3.2 altında verilen dip notlarda 
güncellemenin nasıl yapılacağı açıkca belirtilmektedir. 
Her yıla ait inşaat cirosu ayrı bir şekilde güncellenecek ve güncellenen 
tutarlar toplanarak 5 (beş)  yıla bölünmesi ile ortalam ciro tespit edilecektir.
c) Her iki Lot'a teklif verecek Teklif Sahibinin her iki lot için belirlenen 
tutarların toplamını sağlaması gerekmektedir.
d) Her iki Lot'a teklif verecek olan Teklif Sahibi bir ortak girişim ise, her bir 
ortak her iki Lot içn istanen şartın toplamının yeterlik kriterinde belirtilen 
oranlarını karşılaması gerekmektedir

HAYIR

29 - -
Son 5 yıla ait yapım işi ciro belgelerine 2022 yılının ilk  4 ayındaki yapım işleri 2021 
yılına dahil edilebilir mi?

Evet. Son tam beş yıl ile 2022 yılının ilk dört ayına ait gerçekleşen inşaat 
işleri cirosu 2021 yılının cirosuna katılabilir HAYIR

30

Bölüm III – 
Değerlendirme ve 
Yeterlilik Kriterleri

Madde 4.2 (a) 4.2.A da istenen iş deneyim belgelerine  alt yüklenici işleri kabul ediliyor mu? Kabul edilmektedir.
Madde 4.2(a)'da aşağıdaki ifade bulunmaktadır:
"1 Ocak 2012 ile tekliflerin verildiği tarih arasında ana yüklenici, ortak 
girişim üyesi  veya alt yüklenici olarak …................."

HAYIR

31

Bölüm III – 
Değerlendirme ve 
Yeterlilik Kriterleri

Madde 4.2 (a) Benzer iş deneytim belgesi sınıfı nelerdir? 
İçmesuyu şebeke ve isale hatları ,yağmursuyu ,kanalizasyon  şebeke ve kollektör 
hatları olarak mı?

Benzer iş deneyim belgesi için herhangi bir sınıf yoktur. 

Sözleşmelerin benzerliği için Madde 4.2(a)'da aşağıdaki ifade 
bulunmaktadır:

Sözleşmelerin benzerliği aşağıdaki şekilde belirlenir: 
Atıksu, yağmursuyu ve içmesuyu şebeke inşaatı sözleşmeleri (Sulama 
İnşaat Sözleşmeleri hariçtir) benzer iş olarak kabul edilecektir

HAYIR

1
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Ayrıca, teklif verecek olan firmalara kolaylık sağlamak amacıyla opsiyon adı 
altında iki seçenek sunulmuştur. Firmalarsahip oldukları benzer nitelikli 
sözleşmelerinin büyüklüklerine göre (i) opsiyonunu ya da (ii) opsiyonunu 
sağlayacak şekilde hareket edebilirler.

Ortak Girişimin her üyesinin benzer bir sözleşmeyi bitirmiş olması 
istenmektedir. Bitirilen sözleşmenin de minimum tutarı yeterlilik krtieri 
Madde 4.2(a) verilmektedir. 

Herbir ortak girişim üyesi yeterlilik kriteri Madde 4.2(a) belirtilen tutarı 
sağlarken, lider ortağın da yine aynı Madde de belirtilen oranda (en az 
yüzde elli) yeterlilik kriterini karşılaması beklenmektedir.

HAYIR

Benzer iş olarak istenen 
Lot 1 için : 
(i) En az  288.000.000 tl  eşdeğerinde  1 adet iş deneyim
(ii) En az 384.000.000 tl esşdeğerinde 2 adet iş deneyim belgesi
istenmekte ayrıca ortak girişim olarak teklif verecek firmalardan her bir ortak bu iş 
deneyim tutarlarını ayrı ayrı mı sağlamalı 4.2.a nın alt açıklaması 7 ve  8 de  og 
üyelerinin  iş deneyim belgeleri toplanamaycak her bir üye 288.000.000 veya 
384.000.000 tl ayrı ayrı sağlayacak ibaresi  var  ; fakat  uyum ve gereklilik tablosunda  
og üyleri için (i) ve (ii) nolu opsiyonlar için her bir ortak en az 56.000.000 tl bir benzer 
iş  lot 1 (i) bendi için yine lider ortak veya mevcurt ortak girişim 144.000.000 tl bir 
adet iş deneyim belgesi konacak deniyor yani (ii) nolu opsiyon için ise yani 
384.000.000 tl (iki adet iş ) lider ortak şartın % 50, yani 192.000.000 tl yi sağlayacak 
deniyor  açıklama kısmı ile uyum ve gereklilik açıklamarı belirsizlik içeriyor. Hangi 
şart sağlanacak?
Lot 2 için : 
 (i) En az  384.000.000 tl  eşdeğerinde  1 adet iş deneyim
(ii) En az  480.000.000 tl es eğerinde 2 adet iş deneyim belgesi
istenmekte ayrıca ortak girişim olarak teklif verecek firmalardan her bir ortak bu iş 
deneyim tutarlarını ayrı ayrı mı sağlamalı 4.2.a nın alt açıklaması 7 ve  8 de  og 
üyelerinin  iş deneyim belgeleri toplanamaycak her bir üye 384.000.000 veya 
480.000.000 tl ayrı ayrı sağlayacak ibaresi  var  ; fakat  uyum ve gereklilik tablosunda  
og üyleri için (i) ve (ii) nolu opsiyonlar için her bir ortak en az 75.000.000 tl bir benzer 
iş  lot 2 (i) bendi için yine lider ortak veya mevcurt ortak girişim 384.000.000 tl bir 
adet iş deneyim belgesi konacak deniyor yani (ii) nolu opsiyon için ise yani 
384.000.000 tl (i1 adet iş ) lider ortak şartın % 50, yani 192.000.000 tl yi sağlayacak 
deniyor  açıklama kısmı ile uyum ve gereklilik açıklamarı belirsizlik içeriyor. Hangi 
şart sağlanacak? 
Yani ortak girişim olarak teklif verecek firmalar bağımsız olarak bu işdeneyimleri 
sağlayacak mı yoksa uyum ve gereklilik  bölümündek en az asgari tutaraları sağlayıp 
ayrıca ortak girişim lider ortağı veya ortak girişim diğer ortağı ile toplam olarak mı 
sağlayacak  lot 1 için 288.000.000 tl % 50 yani 144.000.000 tl bir benzer iş  lot 2 için 
ise 384.000.000 tl  %50 yani 192.000.000 tl lider veya mevcut ortaklar mı sağlayacak 
sonuç olarak iş deneyim için
Ortak girişim üyleri a+b ortak girişimininde ( a firması lider ortak) olsun
Lot 1 için istenen
Lot -1 (i) için  :  288.000.000 tl (enaz bir iş)
Lot -1 (ii) için :384.000.000 tl (en fazla 2 iş)
Ortak girişimin :
Her bir ortak ayrı ayrı :
A firması :  56.000.000 tl 
B firması : 56.000.000 tl  
sağladıktan sonra
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No.
İhale Dokümanı Sayfa 

No
İhale Dokümanı 

Referans Maddesi
Müstakbel Teklif Sahiplerinin Soruları veya Açıklama Talepleri İşveren'in Cevabı

İhale Dokümanında bir 
değişiklik gerekli: EVET 
veya HAYIR (Eğer "EVET" 
ise Değişiklik Numarasını 
Veriniz) 

(i) Nolu opsiyon için lider ortak tek başına veya ortak girişim (a+b ortak girişimi) 
üyelerinin birer iş deneyimleri toplanarak  288.000.000 tl yi birliktemi sağlamalı
(ii) Opsiyon için ise lider ortak  şartın yani 384.000.000 tl nin yarısını %50 si 
192.000.000 yi mi sağlamalı
Ortak girişim üyleri a+b ortak girişimininde ( a firması lider ortak) olsun
Lot 2 için istenen
Lot -1 (i) için  :  384.000.000 tl (enaz bir iş)
Lot -1 (ii) için : 480.000.000 tl (en fazla 2 iş)
Ortak girişimin :
Her bir ortak ayrı ayrı :
A firması :  75.000.000 tl 
B firması : 75.000.000 tl  
sağladıktan sonra
(i) Nolu opsiyon için lider ortak tek başına veya ortak girişim (a+b ortak girişimi) 
üyelerinin birer iş deneyimleri toplanarak  384.000.000 tl yi birliktemi sağlamalı
(ii) Opsiyon için ise lider ortak  şartın yani 480.000.000 tl nin yarısını %50 si 
240.000.000 yi mi sağlamalı?
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Madde 4.2 (b)

Her iki lot için teklif vercek og firmaları
her bir lotu lot 1 ve lot 2 yi ayrı ayrı mı sağlayacak
veya
Lot 1 için 288.000.000+384.000.000 = 672.000.000 tl yi mi sağlayacaklar
Lot 2 için  384.000.000 +480.000.000= 864.000.000 tl yimi sağlayacaklar
Ayrıca bu yıllık ortalama ciro içinde geçerli mi olacak 
Yani
Lot 1 128.000.000
Lot 2 160.000.000 isteniyor
Her iki lota teklif verecek og  128.000.000+160.000.000 =388.000.000 tl yi mi 
karşılayacak
Ayrıca benzer iş 4.2. b de istenen
içemsuyu şebeke / isale atıksu (kanalizasyon şebeke ve kollektör/yağmursuyu 
şebeke ve kollektör
hatlarından birini veya  kombinasyonu sağlamalı (parsel bağlantıları hariç)
Lot 1 için  en az 150 km boru hattı
Lot 2 için en az 150 km boru hattı
İçmesuyu için  minumum 90 mm (90 dahil)
Diğerleri için minumum 200 mm (200 dahil)
Ortak girilşimde  en az bir ortak bu şartların % 50 sini yani 75 km hattı sağlamalı
Her iki lota teklif verecek ortak girişimler
Bu iki değeri ayrı ayrımı yoksa 150+150 = 300 km yimi sağlayacak?

Her iki Lot için teklif verecek olan Teklif Sahiplerinin de yeterlilik kriteri 
Madde 4.2(a)'da ve Madde 4.2 (b)'de Lot-1 ve Lot-2 için belirtilen kriterlerin 
toplamını karşılaması beklenmektedir.

HAYIR

34 - -

Osmaniye-W1 ihale kayıt numaralı "Osmaniye (Merkez) İçmesuyu ve Kanalizasyon 
Şebekesi Yapım İşi" ihalesinde Bölüm IV Teklif Formları Geçici Teminat Formları 
başlığı altında "Geçici Teminat Formu-Banka Teminatı" ve Geçici Teminat Formu-
Teklif Teminatı" formu sunulmuştur. Bölüm II - Teklif Bilgi Formu (TBF) TST 19.1 
maddesi gereği sunulması gereken geçici teminat için sadece "Geçici Teminat 
Formu - Banka Teminatı" formunun sunulmasının yeterli olup olmadığının tarafımıza 
bildirilmesi hususunda gereğinin arz ederiz.

Teklif Bilgi Formu TST 19.1 ikinci paragrafında yer alan ifadeye istinaden 
Teklif Sahipleri "İşveren’in kabul edeceği bir banka tarafından düzenlenmiş 
veya banka dışı finansal kuruluş (sigorta, teminat veya kefalet şirketi gibi) 
tarafından düzenlenmiş geçici teminatı" sunabileceklerdir.
Aynı Maddenin ilk paragrafında yer alan "Geçici Teminat Mektubu" ifadesi 
sehven yanlış yazılmış olup Zeyilname ile düzeltilmiştir.
Geçici Teminatını Banka Teminatı olarak sunmak isteyen Teklif Sahibi 
sadece "Geçici Teminat Formu - Banka Teminatı" formunu kullanabilecektir.

EVET
Zeyilname No.2, Madde 4
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Bölüm IV – Teklif 
Formları

Form EXP - 4.2(a)

Osmaniye-W1 ihale kayıt numaralı "Osmaniye (Merkez) İçmesuyu ve Kanalizasyon 
Şebekesi Yapım İşi" ihalesinde Bölüm IV Teklif Formları Form EXP-4.2(A): Benzer 
İnşaat İşi ve Sözleşme Yönetimi Deneyimi formunun iş deneyim tutarının 
güncellenmesi kısmında "Geçmiş yıllara ait iş deneyim tutarları, belgeye konu işin 
sözleşmesinin yapıldığı aydan bir önceki aya ait Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinin 
(2003=100)..." denilmektedir.
         Söz konusu ihalenin KISIM 2.A - TEKNİK ŞARTNAMELER/ 1.Genel Şartlar 
bölümünde de belirtildiği üzere, Türkiye'deki Kamu Kuruluşlarına ait Genel Teknik 
Şartnamaler, Sözleşme/İhale Dökümanları'nın ayrılmaz bir parçasıdır.
         Sonuç olarak; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 49 (b) İş deneyim 
tutarının güncellenmesi maddesinde de belirtildiği gibi" ...belgeye konu işin ihale 
tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endeksin..." kullanılmasıyla iş 
deneyim tutarı güncellenmektedir.
         İhale dosyasındaki "sözleşmenin yapıldığı" ifadesinin "ihale tarihinin içinde 
bulunduğu" olarak düzeltilmesi hususunda gereğini arz ederiz.

Bu İhale KİK kapsamında hazırlanmamıştır. 

Ayrıca, Teknik Şartnamelerde belirtilen husus İhale değerlendirme 
yöntemini etkilememektedir.
Dolayısıyla, Geçmiş yıllara ait iş deneyim tutarları, Bölüm IV – Teklif 
Formları, Form EXP - 4.2(a)-Benzer İnşaat İşi ve Sözleşme Yönetimi 
Deneyimi Formunda belirtildiği şekilde güncellenecektir.

HAYIR

36
Bölüm II - Teklif Bilgi 

Formu
TST 11.1 (J)

Belediye Hizmetleri Geliştirme Projesi kapsamında yapımı planlanan Osmaniye w1 
proje kodlu Osmaniye (Merkez) İçmesuyu ve Kanalizasyon Altyapı İşleri ne ait ihale 
dokümanlarından olan “Yapım İşleri İçin Teklif Vermeye Davet” klasörünün 32. 
Sayfasında bulunan Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri üst başlıklı TST 
11.1 maddesinin son paragrafında “ Ayrıca KISIM 2.D-Metraj Cetvelleri, Madde 1.C 
Birim Fiyat Analizleri ekinde yer alan (EK-1) örnek birim fiyat analizleri, 
Fiyatlandırılmış Metraj ve Birim Fiyat Cetvel’ inde yer alan birim fiyat(lar)a 
uygun olarak doldurulacak ve Teklif ile birlikte verilecektir.” Yazmaktadır.
Yukarıda italik olarak yazılan bu ifade ile tüm birim fiyatlara analiz yapılıp teklif ile 
birlikte sunulması gerektiğimi anlatılmıştır? Eğer böyle bir talep var ise hendek 
derinlikleri net olmayan birim fiyatlarda (örneğin 2,01-3,00 m arası) hendek 
derinlikleri ne alınmalıdır? Ayrıca analiz formatı içerisinde bulunan “Her Türlü İksa 
Yapılarak ( İksa kutusu, çelik panolu iksa, seyrel/aralıklı/sık ahşap iksa, takviye 
ve kaplama vb.) Hendek Güvenliğinin Sağlanması (Palplanş Hariç)” iş kalemi 
için verilen birim metre olduğundan yine hendek derinliğinin ara değer olması sebebi 
ile ve tüm güzergahtaki oranının ne olduğunun bilinmemesinden dolayı belirsizlik 
teşkil ettiği tarafımızca düşünülmektedir.
Yukarıda bahsi geçen konulara açıklık getirilmesi hususunda;
Gereğini arz ederiz.

Teklif ile birlikte sadece KISIM 2.D-Metraj Cetvelleri, Madde 1.C Birim Fiyat 
Analizleri ekinde yer alan (EK-1) örnek birim fiyat analizleri verilecektir. 

Ayrıca, Madde 1'e bakınız.

HAYIR

Bölüm-III, Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri, Madde 4.2(a) da şu ifade yer 
almaktadır; 
Benzer İnşaat ve Sözleşme Yönetimi Deneyimi 
           (i) 1 Ocak 2012 ile tekliflerin verildiği tarih arasında ana yüklenici, ortak girişim 

üyesi5 veya alt yüklenici olarak asgari aşağıda açıklanan benzer sözleşmeyi tatmin 

edici şekilde ve büyük ölçüde tamamlamış olmak gerekir6: 
               6 Büyük ölçüde tamamlama ifadesi, sözleşme kapsamındaki işlerin yüzde 
80’inin veya daha fazlasının tamamlandığının belgelenmesine dayalı olarak kullanılır. 
Aynı şekilde, Bölüm-III, Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri, Madde 4.2(b) da şu 
ifade yer almaktadır; 
           1 Ocak 2012 ile son başvuru tarihi arasında ana yüklenici, ortak girişim üyesi 

veya alt yüklenici olarak [büyük ölçüde tamamlanan12 veya uygulanmaya devam 
eden] yukarıda belirtilen ve diğer sözleşmeler için, aşağıdaki kilit faaliyetlerde asgari 

inşaat deneyimi başarılı bir şekilde sağlanmalıdır13: 
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İlgili notlardaki çelişki düzeltilmiştir. Lütfen Zeylname No.2'e bakınız
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İhale Dokümanı Sayfa 

No
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   12 Büyük ölçüde tamamlama ifadesi, sözleşme kapsamındaki işlerin yüzde 80’inin 
veya daha fazlasının tamamlanmasına dayalı olarak kullanılır. 
Bununla birlikte, 
Form EXP - 4.2(a): Benzer İnşaat İşi ve Sözleşme Yönetimi Deneyimi’nin (sayfa 129) 
alt kısmında verilen dip not (b)’de şu tanımlama yer almaktadır; 
            4.1, 4.2 (a) için gerekli olan iş deneyimini gösteren belgeleri aşağıdadır: 
            a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son on yıl içinde geçici kabulü yapılan, 
            b) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan 
tarihinden geriye doğru son on yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme 
bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, işlere ilişkin 
deneyimini gösteren iş deneyim (iş bitirme- iş durum) belgelerinin sunulması 
zorunludur. 
Görüleceği gibi, Bölüm-III, Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri, Madde 4.2(a)’nın 6 
no’lu dip notunda verilen büyük ölçüde tamamlanma ifadesi ve Madde 4.2(b)’nin 12 
no’lu dip notunda verilen büyük ölçüde tamamlanma ifadesi birbirinin aynı olup, bu 
ifadeler ile Form EXP - 4.2(a)’nın dip notu olan (b) maddesinde yer alan ifade 
birbirinden farklılık göstermektedir. Form EXP - 4.2(a)’nın dip notu olan (b) 
maddesinde “ilk sözleşme bedelinin  tamamlanmış olması” şartı eklenmiştir.
İdarenizden “Büyük ölçüde tamamlama ifadesi”’nin Bölüm-III, Değerlendirme ve 
Yeterlilik Kriterleri, Madde 4.2(a) dip not 6 ve Madde 4.2(b) dip not 12’de yer aldığı 
şekliyle sözleşme kapsamındaki işlerin yüzde 80’inin veya daha fazlasının 
tamamlandığının belgelenmesine” 
dayalı olarak kullanılabileceğinin teyidini ve Form EXP - 4.2(a): Benzer İnşaat İşi ve 
Sözleşme Yönetimi Deneyimi’nin (sayfa 129) alt kısmında verilen dip not (b)’de yer 
alan ifadeden “ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla” koşulunun 
çıkarıldığının teyidini rica ediyoruz. 
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Madde 3.2 

Form FIN 3.2 Ortalama Yıllık İnşaat Cirosu (sayfa 126) alt kısmında verilen dip 
notlarda şu açıklamalar yer almaktadır; 
* Bakınız Bölüm III, Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri, Alt Faktör 3.2. 
** Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin 
parasal tutarı, fatura tarihinin içinde bulunduğydan bir önceki aya ait Yurtiçi Üretici 
Fiyat Endeksinin (2003=100), ) ihale ilan tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki 
aya ait Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksine (2003=100) oranlanması suretiyle oranlanması 
suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir. 
*** Yabancı para birimi cinsinden verilen ciro için, her bir yıl için istenen inşaat cirosu 
veya finansal veriler - ilgili takvim yılının (parasal tutarları dönüştürülmesi gereken 
yıl) 30 Haziran tarihinde ilgili kur için açıklanan T.C. Merkez Bankası Döviz Alış 
kurundan Türk Lirasına çevrilecek ve aşağıda tariflendiği şekilde Yİ-ÜFE üzerinden 
güncelllemesi yapılacaktır. 
**** Türk Lirası cinsinden verilen yıllık toplam ciro, gelirin elde edildiği yılın Haziran 
ayına ait Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinin (2003=100) ihale ilan tarihinin içinde 
bulunduğu aydan bir önceki aya ait Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksine (2003=100) 
oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir. 
Yabancı para birimi olarak yapılan işlere ait faturaların güncellenmesinde *** notunda 
tariflenen şekilde TL eşdeğeri bulunacağı ve ** notunda tariflenen şekilde ihale 
tarihine güncelleneceği anlaşılmaktadır. Lütfen bu hususu teyit ediniz. 
Türk lirası para birimi olarak yapılan işlere ait faturaların güncellenmesinde ;
** notunda tariflenen yöntem ile mi güncelleme yapılacaktır ?  
Yoksa; 
**** notunda tariflenen yöntem le mi güncellenecektir?

Geçmiş yıllara ait olan Türk Lirası cinsinden verilen yıllık cironun 
güncellenmesi aşağıdaki nota göre yapılacaktır.

**** Türk Lirası cinsinden verilen yıllık toplam ciro, gelirin elde edildiği yılın 
Haziran ayına ait Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinin (2003=100) ihale ilan 
tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait Yurtiçi Üretici Fiyat 
Endeksine (2003=100) oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden 
güncellenir. 

Ancak, 2022 yılı içerisinde faturalandırılan ve taahhüt altında devam eden 
işlerin faturaları da aşağıdaki not ile güncellenecektir: 

** Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 
işlerin parasal tutarı, fatura tarihinin içinde bulunduğydan bir önceki aya ait 
Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinin (2003=100), ) ihale ilan tarihinin içinde 
bulunduğu aydan bir önceki aya ait Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksine 
(2003=100) oranlanması suretiyle oranlanması suretiyle bulunan katsayı 
üzerinden güncellenir.

HAYIR
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Bölüm III – 
Değerlendirme ve 
Yeterlilik Kriterleri

Madde 4.2 (a) Osmaniye (Merkez) İçmesuyu ve Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi şartnamesinde 
yer alan  Yeterlilik kısmındaki Deneyim Bölümünde   4.2(a) da yer alan LOT 1  (i) ve 
(ii) nolu opsiyonların  Ortak Girişimlerde ayrı ayrımı sağlanması gerek yoksa 
ikisinden birisi mi sağlanmalıdır ve ayrıca (ii) nolu opsiyonda Ortak Girişim için Lider 
ortağın Yüzde 50 şartını 2 iş deneyimde sağlayabilir mi  ve (ii) nolu opsiyonda 
384.000.000 TL nin mi Yüzde 50 sini sağlamalı

(i) veya (ii) opsiyonlarından birinin sağlanması yeterlidir.

(ii) nolu opsiyonda Lider Ortak veya mevcut Ortak Girisim şartın en az 
%50’sini 2 adet benzer sözleşme ile karşılayabilecektir.

(ii) nolu opsiyonda belirtilen tutarın yüzde ellisi sağlanmalıdır

HAYIR

40
Bölüm II-Teklif Bilgi 
Formu

TST 11.1(i) İnşaat işleri cirosu için hakkediş belgesi sunulması şart mı ? TST 11.1(i) Lütfen Teklif Bilgi Formu Madde 11.1 (i) "(i)" fıkrasına bakınız
HAYIR

41
- - Bölüm 3 Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri 4.2(a) tablosunda %50 kriterlerini 

sağlayan firma pilot(lider) olmak zorunda mıdır?
(i) nolu opsiyon için gerekmemektedir

(ii) nolu opsiyon için sağlamaladır.
HAYIR

42 - - Ortak girişimlerde ortaklardan herhangi biri için asgari ortaklık oranı var mıdır ? Hayır yoktur HAYIR

43 - -

Alt yüklenici kullanılması düşünülüyor ise alt yüklenici tarafından doldurulacak mıdır ? 
Formun atıfta bulunduğu TST 34.2 ve 34.3. maddeleri uygulanmayacağını 
belirtmektedir. 4.2(b) formunda Alt yüklenici ile ilgili bölüm bulunmaktadır.

Soru açık olmamakla birlikte, Teklif Bilgi Formu Madde "TST 34.3"de "Teklif 
Sahibinin yeterlilikleri değerlendirilirken Alt-yükleniciler dikkate 
alınmayacaktır. " denmektedir. Dolayısıyla, Alt Yükleniciler için yeterlilik 
formları kullanılmayacaktır. 

HAYIR
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Bölüm II-Teklif Bilgi 
Formu

TST 11.1 (viii) TST 11.1 altında “Yabancı istekliler için viii ve ix bentlerinde yer alan dokümanlar 
firmanın kayıtlı olduğu ülkenin mevzuatına uygun olarak düzenlenecek, orijinali 
Türkçe tercümesiyle birlikte sunulacaktır.” denilmektedir. Ortak girişim üyelerinden 
birinin yabancı olması durumunda yabancı ortağın “ iş deneyim belgesi, cirolarını 
gösterir belgeler ve TST 11.1 altında belirtilen diğer belgelerin orijinal nüshalarının 
sunulması gerekli midir ?

Evet, orijinal dilde hazırlanmış olan nüshaları da sunulmalıdır.

HAYIR
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Bölüm IV – Teklif 
Formları, 
Form FIN – 3.1: Finansal 
Durum ve Performans

3.Finansal Belgeler “Bölüm IV – Teklif Formları”, 3. Finansal Belgeler maddesi b fıkrasında “Yerel 
mevzuata uygun olarak bağımsız bir şekilde denetlenmiş veya onaylanmış olmalıdır” 
ifadesi ile YMM veya Vergi Dairesi onayına mı atıfta bulunmaktadır? Belgeler 
“Bağımsız Denetim” onaylı mı olmalıdır?

Lütfen Teklif Bilgi Formu Madde 11.1 (i) "(i) ve (ii)" fıkralarına bakınız

HAYIR

46 - -

Belediyeniz   tarafından    30.06.2022    tarihinde     ihalesi    yapılacak     olan    
Osmaniye Belediyesi, Osmaniye    (Merkez)    İçmesuyu   ve   Kanalizasyon    
Şebekesi Yapım İşi - OSMANiYE-W1 isi  icin  idarenizin   hazirlamis  oldugu  ihale  
dosyasi  Lot-1  ve  Lot-2  olmak üzere iki bölümden  oluşmaktadır.
Yalnızca bir lot icin teklif vermis olan bir ortak girisimin ortaklarından biri diğer lot icin 
tek başına veya başka bir ortak girişim içinde yer alarak teklif verebilecek midir?

Aynı Lot için veremeyeceklerdir ancak farklı Lot için verebileceklerdir

HAYIR

47 - -
Geçiş izinleri kime ait olacaktır? Geçiş için İdarelerden talep edilecek geçiş ve/veya 
protokol ücreti kime ait olacaktır?

Madde 10'a bakınız
HAYIR

48 - - Yol kaplamalarının kazı sırasında fazla kırılması durumunda kim sorumlu olacaktır Kısım 2.A-Teknik Şartnamaler-1. Genel Şartlar Madde 2.26'a bakınız HAYIR

49 - -

Form EXP 4.2c ÇS Hususlarının Yönetimi ile İlgili Özel Deneyim
Şartnameye göre sadece ISO belgeleri istenmektedir. Ancak aşağıda yer alan ihale 
eki formda iş deneyim bilgileri yer almaktadır. İstenilen tam olarak tarafımızca 
anlaşılamamıştır.
Hangi iş bitirmeyi (kriteri) konusu net değil. Açıklık getirilmesi hususunda gereğini arz 
ederiz.

Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri'nde yer alan Yeterlilik 
Kriterleri Tablosunun "4.Deneyim" başlığı altındaki" 4.2(c)-ÇSSG Belgeleri" 
Maddesi için sunulması gereken belgeler aynı tablonun sonunda yer alan 
"Sunulması Gereken Belgeler" kolonunda belirtilmiştir. Bu yeterlilik kriterini 
sağlamak için burada belirtilen dokümanların sağlanması gerekmektedir. 
Sizin sorunuzda belirtildiği gibi Form EXP - 4.2(c) (ihale eki form) 
kullanılmayacaktır.

HAYIR

50 - -
Ülkemizde yaşanan kur ve enflasyon artışlarına istinaden, rekabetçi bir teklif fiyatı 
verebilmek adına ihale tarihinin en az 4 (dört) hafta uzatılması hususunu arz ederiz

İhale Teklif verme tarihi uzatılmayacaktır
HAYIR

51
Bölüm III – 
Değerlendirme ve 
Yeterlilik Kriterleri

5. Ekipman Lot-1 ihalesine beyan edilen kilit personel ve Ekipman listesini Lot-2 ihalesinde aynı 
kilit personel ve Ekipman listesini beyan edebilir miyiz?

Hayır. Farklı olmalılar
HAYIR

52 - -
İhale dosyasına konacak bütün evrakların noter tasdikli olma zorunluluğu var mıdır? İhale Dokümanı içerisinde hangi evrakların noter tasdikli olarak istendiği 

belirtilmiştir. 
HAYIR

53

Bölüm III – 
Değerlendirme ve 
Yeterlilik Kriterleri

Madde 4.2 (b)

Bölüm III. Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterlerinde "Alt konu 4.2(b) kısmında istenen 
150 km boru hattı ile ilgili "Atıksu hatları, yağmursuyu, içmesuyu hat inşaatının 
herhangi birinde veya kombinasyonunda en fazla iki sözleşmede ibaresi geçmekte 
olup üst metinde belirtilen 13 numaralı dipnotta ise , "Kilit faaliyetlerde iş hacmi, 
üretim adedi veya oranı, aynı dönemde uygulanmaları kaydıyla, bir veya daha fazla 
kombine sözleşmede gösterilebilir." denmektedir. 150 km boru hattı inşaasının 
belirtilen dönem olan 2012 ile 2022 arası 2 adetten fazla sözleşme altında 
gerçekleştirilmiş olması durumunda yeterlik verilecek midir? Lütfen açıklayınız.

En fazla 2 adet Sözleşme gösterilmelidir

HAYIR

EVET
Zeyilname No.2, Madde 5
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