
PROJE ADI: BELEDİYE HİZMETLERİ GELİŞTİRME PROJESİ
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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) 

1
Kısım 2.A Teknik 

Şartnameler

2‐Genel Şartlar 2.13 
Şantiye Tesisleri ve 
Gereksinimleri
2.13.1 Genel

2.13 kapsamında sağlanacak imkanların  İşveren ve Proje Müdürüne sağlanacağı
belirtilmektedir. 2.135’ te istenilen araçlar sadece  İş Veren kullanımı için midir? Aynı araçlar Proje 
Müdürü’ ne de temin edilecek midir? Eğer değilse Proje Müdürü kullanımı için ayrıca araç temin 
edilecek midir?

Sadece İşveren kullanımı için temin edilecektir.

HAYIR

2
Kısım 2.A Teknik 

Şartnameler
3‐ İnşaat ve Altyapı 
İşleri

  1.1.8 Borular için özel temel temini; Jeotekstil fabrika özelliği tablosunda verilen mukavemet
değerinin birimi “kg” olarak verilmiştir. Doğru mudur?

Doğrudur.ASTM D-4533 standartını sağlamadır.

HAYIR

3
Kısım 2.A Teknik 

Şartnameler
3‐ İnşaat ve Altyapı 
İşleri

  1.2.6 Testler; istenilen testler hangi standartlara göre yapılacaktır? 1.Genel Şartlar 2.32 TESTLER 2.32.1 Genel kısmına göre;
Testler, Türk Standartları veya kabul görmüş uluslararası standartlara uygun 
olarak yapılacaktır. HAYIR

4
Kısım 2.A Teknik 

Şartnameler
3‐ İnşaat ve Altyapı 
İşleri

1.4.6 Ambalajlama, işaretleme ve imalatçının dokümantasyonu; “kızılötesi (UV) ışınlara karşıkoruma” 
ibaresi “morötesi” olarak düzeltilmesi uygun mudur?

Uygun değildir.
HAYIR

5
Kısım 2.A Teknik 

Şartnameler
3‐ İnşaat ve Altyapı 
İşleri

1.5.8 Deneme ve işletmeye alma; G. Tanık onay imzası (Mülk sahibi ve  İnşaat Yüklenici
Temsilcisi) maddesinde Mülk sahibi yerine Proje Müdürü ibaresinin eklenmesi uygun mudur?

G. Tanık onay imzası (Mülk sahibi ve İnşaat Yüklenici temsilcisi) 
ifadesindeki Mülk Sahibi Proje Müdürü ile değiştirilmişitr.

EVET
Zeyilname No:2, Madde 8

6
Kısım 2.A Teknik 

Şartnameler
3‐ İnşaat ve Altyapı 
İşleri

1.6.1 Su getirme ve dağıtım hatlarının dezenfeksiyonu; ikinci paragrafta yer alan “Madde 10”referansı 
bulunamamıştır.

Madde 10 ibaresi "Madde 1.6.1.1" olarak değiştirilmiştir. EVET
Zeyilname No:2, Madde 9

7
Kısım 2.A Teknik 

Şartnameler
3‐ İnşaat ve Altyapı 
İşleri

1.12.6 Karışım Oranları; Su‐çimento oranları 0,50 ve 0,60 olarak belirtilmiştir. Bu oranlar
minimum değerler midir? Toleransı var mıdır? Katkı maddesi eklenerek bu oranların düşürülmesi 
mümkün müdür?

Beton basınç dayanımını sağlamak ve işlenebilirliği temin etmek 
Yüklenicinin sorumluluğundadır.Yapılacak işin değişik özelliklerine bağlı 
olarak kullanılacak karışım oranları, kullanılan 
malzeme ve üretilen beton numuneleri üzerinde yapılan deneylerle 
saptanacak, istenilen  ekonomi, işlenebilme, yoğunluk, geçirimsizlik, 
sıkıştırılabilirlilik ve mukavemet sağlamak amacıyla, Proje Müdürü 
tarafından gerektiğinde değiştirilebilecektir. Karışım hesabı, beton 
mukavemet deneylerinin sonuçlarına göre ayarlanacak ve Proje Müdürü 
tarafından onaylanacaktır.

HAYIR

8
Kısım 2.A Teknik 

Şartnameler
4‐Mimari İşler

1.2.6.1 Kagir Duvar Harcı; tabloda maksimum kum miktarı belirtilmemiştir Kagir duvar harcı hacimsel oranları için TS EN 998-2 referans alınacaktır.
EVET

Zeyilname No:2, Madde 10

9
Kısım 2.A Teknik 

Şartnameler
4‐Mimari İşler

1.6.5 Dolgu kullanılacak alanlar; Tihokol mastik kullanılması istenmiştir. Farklı bir marka
kullanılması mümkün müdür?

Kısım 2A Teknik Şartnameler 1.Genel Şartlar  2.40'da tarif edildiği üzere; 
Yüklenici, İşlerde kullanacağı malzemeler için en az üç firmayı, ilgili teknik 
şartnameleri ve kataloglarıyla birlikte ve iş programı da göz önüne alınarak 
ve iş akışını geciktirmeyecek bir sürede Proje Müdürünün onayına sunacak 
ve Proje Müdürü, malzemeleri, ekipmanları, yapı elemanlarını, aksesuarlar 
ve sair ürünleri seçerek gerekli onayları verecektir. Proje Müdürünün onayı 
olmaksızın hiçbir malzemenin, ekipmanın, yapı elemanlarının, aksesuarlar 
ve sair ürünlerin şantiyede teslimatına izin verilmeyecektir.

HAYIR

10
Kısım 2.A Teknik 

Şartnameler
4‐Mimari İşler

1.11 Cam işleri; 1.11.2 Genel maddesinde Çevre şehircilik bakanlığı birim fiyat tarifinde 4+4
mm cam kullanılması istenirken, 1.11.3 Malzemeler maddesinde iki adet 3 mm cam istenmiştir. Hangisi 
geçerli olacaktır. Benzer şekilde Teknik şartnamenin diğer maddelerinde gönderme yapılan idare(lere) 
ait birim fiyat tarifleri ile teknik şartname arasında farklılık olması durumunda hangisi geçerli olacaktır.

1.11.2 Genel maddesindeki 4 mm cam ifadesindeki gibi 1.11.3 Malzemeler 
maddesinde ki 3 mm ifadesi 4 mm olacaktır.

EVET
Zeyilname No:2, Madde 11

11
Kısım 2.A Teknik 

Şartnameler
4‐Mimari İşler

  1.11.3 Malzemeler; Tremco marka bant ve mastik kullanılması istenmiştir. Farklı bir ithal marka 
kullanılması mümkün müdür?

Bakınız 9.nolu madde ile aynı
HAYIR

12
Kısım 2.A Teknik 

Şartnameler
5‐ Mekanik İşler

5.1 Genel; “ayrıca mutabakat konusu olacak deneme işletmesi” ibaresinde istenilen deneme
işletmesi süresi ne kadardır

1.Genel Şartlar Bölüm 2.43' e uygun olacaktır.
HAYIR

13
Kısım 2.A Teknik 

Şartnameler
5‐ Mekanik İşler

5.1.7.12 Çelik boruların korunması; maddede belirtilen Kuru Film Kalınlığı değerleri minimum
değerler midir, toleransı var mıdır?

Minimum değerlerdir. Minimum altı tolerans yoktur.
HAYIR

14
Kısım 2.A Teknik 

Şartnameler
5‐ Mekanik İşler

5.1.13 Basınç Düşürücü Vana Set; Teknik özelliklerde belirtilen paslanmaz çeliğin sınıfı nedir? En az AISI 304 kalite olacaktır. EVET
Zeyilname No:2, Madde 12

15
Kısım 2.A Teknik 

Şartnameler
5‐ Mekanik İşler

 5.2.1.1 Yatay Milli Santrifüj pompalar; Teknik özelliklerde belirtilen paslanmaz çeliğin sınıfı nedir? Debi, 
basma yüksekliği gibi değerler minimum değerler midir, toleransı var mıdır?

En az AISI 420 kalite olacaktr. Debi basma yüksekliği değerleri ve diğer 
özellikler 5.Mekanik İşler Bölüm 5.2.1.1'e uygun olacaktır. EVET

Zeyilname No:2, Madde 13

16
Kısım 2.A Teknik 

Şartnameler
5‐ Mekanik İşler

5.2.10 Gaz klor ile klorlama; Klorinatör başlığında geçen “büyük tesisler” ibaresi için kıstas nedir? Küçük tesisler için belirtilen klorinatör kapasitenin üzerinde olan tesislerdir.
HAYIR

17
Kısım 2.A Teknik 

Şartnameler
5‐ Mekanik İşler

5.2.14 Paslanmaz Çelik Borular; “Suya temas eden tüm” borular ibaresinden kasıt nedir? Tüm borular 
su ile temas halindedir.

Suyla temas eden borulardan kasıt, su içinde kalan borulardır.
HAYIR

18
Kısım 2.A Teknik 

Şartnameler
6‐Elektrik İşleri

Güç Temini Tesisatı; Çevre,sıcaklık ve nem durumu başlığında, nem koşulları verilmemiştir, nem 
koşulları nasıl olacaktır?

Max. Nispi Nem: %5-%85 olarak alınacaktır
EVET

Zeyilname No:2, Madde 14

19
Kısım 2.A Teknik 

Şartnameler
6‐Elektrik İşleri

10.1 İş kapsamı; SCADA kontrol ekipman odasında bulunacak Mühendis bilgisayarı ve 
operatörbilgisayarı özellikleri nedir?

Bilgisayar özellikleri Zeyilname le verilmiştir. Lütfen Zeyilname No.2 'e 
bakınız EVET

Zeyilname No:2, Madde 15

20

BÖLÜM VII – YAPIM 
İŞLERİ ŞARTLARI KISIM 

2.D METRAJ 
CETVELLERİ

CETVEL NO:4 SU 
DEPOLARI

Aşağıdaki iş  kalemleri, birim fiyat tarifleri ve çizimlerde yer almasına rağmen teknik şartnamede yer 
almamaktadır. Teknik şartnamelerinin verilmesi mümkün müdür?
KGM/16.581/1 Püskürtme betonu (Shotcrete) yapılması
15.160.1001      Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500‐3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)
55.350.1310      Zeminde ankraj veya kaya bulonu , barbakan deliği açılması
55,350.1311      Ankraj demiri konulması

İlgili pozlara karşıık gelen KGM ve DSİ şartnameleri esas alınacaktır.

HAYIR

21

BÖLÜM VII – YAPIM 
İŞLERİ ŞARTLARI KISIM 

2.D METRAJ 
CETVELLERİ

2.Özel Birim Fiyat 
Tarifleri

Kanalizasyon ve içme suyu şebeklerinin aynı hattan gitmesi durumunda, yapılacak kazı ve dolgu işleri 
için Yükleniciye iki kez ödeme yapılacak mıdır? Eğer yapılmayacak ise aynı hattan giden boru metrajı 
ne kadardır, hangi numaraları çizimlerde gösterilmektedir.

AS ve İS hattı aynı hendek içinde yapılmayacaktır. 

HAYIR

22

BÖLÜM VII – YAPIM 
İŞLERİ ŞARTLARI KISIM 

2.D METRAJ 
CETVELLERİ

2.Özel Birim Fiyat 
Tarifleri

İçme suyu  şebekesinde her iki lot için de 2.100 ve 2.101 sıra nolu ev bağlantısı yapılmasıpozlarının 
miktarları aynıdır. Bu miktar toplam miktar mıdır yoksa her ikisi için de ayrı ayrı mı yapılacaktır. Eğer 
toplam miktar ise hangi çaptan ne kadar ev bağlantısı yapılacaktır.

2.100 sıra numaralı poz Ø32 çaplı, 2.101 sıra numaralı poz Ø40 çaplı ev 
bağlantısı imalatlarına aittir.Her iki poz içinde ayrı ayrı yapılacaktır.

HAYIR

23
BÖLÜM IV  TEKLİF 

FORMLARI
Metraj ve Birim 

Fiyat Cetveli

Su depoları ve terfi merkezleri inşaat ve mimari işleri için sadece idare birim fiyat kodları verilmiştir. Bu 
birim fiyat tarifleri ile teknik şartnamelerde farklılık olması durumunda hangisi  geçerli olacaktır.

Sözleşmeyi oluşturan belgeler öncelik sırasına göre 
yorumlanacaktır

HAYIR

24
BÖLÜM IV  TEKLİF 

FORMLARI
Metraj ve Birim 

Fiyat Cetveli

Bazı elektrik pozları için eski birim fiyat kodları verilmiştir. Güncel kodların verilmesi mümkün
müdür?

Eski/Yeni Poz numaraları değiştirilmiştir. Eski poz numaralarının karşılığı 
olan yeni (güncel) poz numaraları  Zeyilname No.2 ekinde (EK-1) 
sunulmaktadır.

EVET
Zeyilname No:2, Madde 16

25
BÖLÜM IV  TEKLİF 

FORMLARI
Metraj ve Birim 

Fiyat Cetveli

Belirtilen birim fiyat kodlarının hangi idareye ait olduğunun belirtilmesi veya birim fiyat tarifinin
verilmesi mümkün müdür?

Teklif sahipleri tarafından belirlenmelidir.

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

 SORULARA CEVAPLAR VE AÇIKLAMALAR  (NO: 2) 
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26

BÖLÜM VII – YAPIM 
İŞLERİ ŞARTLARI KISIM 

2.D METRAJ 
CETVELLERİ

2.Özel Birim Fiyat 
Tarifleri

300. Şebeke İşleri; birim fiyata dahil olan hususlar madde 4’te “sökülen parke taşlar hasarsız
sökülmeleri durumunda, hendek geri dolgusu sonrasında kaplama yüzeyinin eski haline
getirilmesi amacıyla kullanılabilecektir. Bu durum sahada tespit edilecek ve malzeme ve işçilik
olarak ayrı bir ödeme yapılmayacak” denilmektedir.

200.Şebeke boru işleri; kapsamında aynı durum söz konusu olmasına rağmen hasarsız sökülen parke 
taşlarının bedelsiz olarak döşenmesi birim fiyata dahil edilmemiştir. Bunun özel bir sebebi var mıdır?

300 sıra numaralı pozda 4.maddede tanımlanan durum 200.Şebeke boru 
işleri için de geçerli olacaktır.

EVET
Zeyilname No:2, Madde 17

27

BÖLÜM VII – YAPIM 
İŞLERİ ŞARTLARI KISIM 

2.D METRAJ 
CETVELLERİ

2.Özel Birim Fiyat 
Tarifleri

Kanalizasyon ve içmesuyu borusunun aynı hendeğe döşenmek zorunda kalınması halinde,
hasarsız sökülen parke taşlarının döşenmesi birim fiyata dahil olacak mıdır? Olmayacak mıdır?
Diğer taraftan parke taşlarının hasarlı sökülmesi durumunda; 503 nolu poza uygun ödeme
yapılacaktır.Bu durumda parke taşlarının hasarsız sökümüne dikkat edilmeyecek, hatta hasarlı 
sökülmesi için çaba harcanmasına, sahada hasarlı hasarsız tartışmasına neden olabilecektir.  

AS ve İS hattı aynı hendek içinde yapılmayacaktır.                               
Evet dahil olacaktır.Hasarlı söküm durumunda 503 nolu poz ile ödeme 
yapılacaktır.Parke taşlarının uygun ekip ve ekipmanla sökülmesi kullanılmak 
üzere muhafaza ve istif edilmesi Yüklenici sorumluluğundadır. Hasarsız 
söküm yapılması ve çıkan kaplamanın tekrar kullanılması esas olup,bu 
hususta Proje Müdürü'nün talimatları geçerli olacaktır.

HAYIR

28

BÖLÜM VII – YAPIM 
İŞLERİ ŞARTLARI KISIM 

2.D METRAJ 
CETVELLERİ

2.Özel Birim Fiyat 
Tarifleri

Proje bütçesinin ve doğal kaynakların korunması amacıyla, hasarsız sökülen parke taşları için
parke taşı hariç poz oluşturulması mümkün müdür?

Mümkün değildir
HAYIR

29

BÖLÜM VII – YAPIM 
İŞLERİ ŞARTLARI KISIM 

2.D METRAJ 
CETVELLERİ

2.Özel Birim Fiyat 
Tarifleri

300. Şebeke İşleri; birim fiyata dahil olan hususlar madde 33 de “ Boru üst kotu ile zemin üst
kotu arasındaki mesafenin 1.00 m’den az olması(h<1.00 m) durumunda hendek genişliği ve
uzunluğu bOyunca 15 cm. kalınlığında C20 beton yapılması” birim fiyata dahildir denilmektedir.
İhale dokümanında verilen projelerde bu durumda olmayan ancak saha uygulaması esnasında
bu duruma gelecek hatlarda da C20 beton uygulaması fiyata dahil olacak mıdır?
Yükleniciden kaynaklanmayacak böyle bir durum için öngörü yapılamayacağı için, 522 nolu
zemin Islahı pozunda olduğu gibi bir poz oluşturulması mümkün müdür?

Poz oluşturulması mümkün değildir.Teklif fiyatına dahil olacaktır.

HAYIR

30

BÖLÜM VII – YAPIM 
İŞLERİ ŞARTLARI KISIM 

2.D METRAJ 
CETVELLERİ

2.Özel Birim Fiyat 
Tarifleri

200.5 Yangın hidrantları; bağlantı borusu uzunluğu maksimum 7,5 metre olarak verilmiştir.
Minimum değer ne olacaktır? 7,5 metreden uzun bağlantılar için toplam ortalama bağlantı
uzunluğuna bakılmaksızın ilave ödeme yapılacak mıdır?

Hayır yapılmayacaktır

HAYIR

31
Kısım 2.A Teknik 
Şartnameler

 İş Kapsamı, Madde 
3.1

Kazı artığı malzemenin döküleceği döküm sahasının mesafe, koordinat ve döküm ücreti belli
midir? 

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

32

BÖLÜM VII – YAPIM 
İŞLERİ ŞARTLARI KISIM 

2.D METRAJ 
CETVELLERİ

2.Özel Birim Fiyat 
Tarifleri

200 numaralı  İçmesuyu ve 300 numaralı Kanalizasyon hendek kazılarında her çeşit iksa
yapılması(palplanş hariç) birim fiyata dahildir denilmektedir. İksalı kazı yapılacak içmesuyu ve
kanalizayon hat uzunluğu belli midir? Yoksa hattın tamamı iksalı kazı ile mi yapılacaktır?

İhale dökümanında verilen içmesuyu ve kanalizasyon zemin raporları,birim 
fiyat tarifleri,örnek analizler doğrultusunda içmesuyu kazılarında gerekmesi 
durumunda iksa yapılacak olup kanalizasyon kazılarında ise iksalı kazı 
yapılacaktır.

HAYIR

33 KISIM 2.B-Çizimler Çizimler

Köprü vb. özel geçişlere ait detay çizim paftaları bulunamamıştır. Eksik çizimlerin verilmesi
mümkün müdür?

Köprü vb özel geçiş detayı 700-IS-LOT1-İNŞ-KPR-001 paftasında verilmiştir

HAYIR

35 KISIM 2.B-Çizimler Çizimler

Aynı hendeğe döşenecek borular için hendek kesiti bulunmamaktadır.    Hangi çizimlerde verilmiştir? 
Aynı hendek içine farklı iki veya boru döşenmesi kesitinin verilmesi mümkün müdür?

AS ve İS hattının aynı hendek içinde yapılmayacaktır. 

HAYIR

36 - -
Aynı İş Deneyimine ait Yükleniciye ait olan İş Deneyim Belgesi ve Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi 
toplanarak değerlendirilebileceği konusunun aydınlatılmasını talep ediyoruz

Farklı tüzel kişiliklere ait İş Deneyim Belgeleri kullanılabilecektir.
HAYIR

37 - -

İş deneyimindeki yapılan iş miktarları, örneğin döşenen boru uzunluklarının miktarı ortaklık oranı ile 
çarpılarak mı yoksa tamamının mı kabul edilceğini öğrenmek istiyoruz

Teklif Sahibinin OG üyesi veya alt yüklenici olarak katıldığı sözleşmelerde 
sadece Teklif Sahibinin katılımdaki pay değeri bu gereklilik açısından 
dikkate alınır. Lütfen Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri, Tablo 
3. Yeterlilik'e ait 5 numaralı dip nota bakınız.

HAYIR

- -34
Kredi kullanım süresindeki kısıtlamalar nedeni ile talebiniz uygun 
görülmemiştir.

HAYIR
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