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1. İşbu İhale İlanı, Development Business'in dijital sayısında 29 Ocak 2016 tarihinde 

yayımlanan WB417-01/16 referans no’lu Genel Satınalma Bildirimini (GPN) takiben 

yayımlanmaktadır. 

 

2. İller Bankası A.Ş., Sürdürülebilir Şehirler Projesi-I’nin giderlerinin karşılanması için Dünya 

Bankası’ndan finansman temin etmiştir ve söz konusu finansman tutarlarının bir bölümünü 

Muğla Atıksu Projesi kapsamındaki ödemeler için kullanmayı düşünmektedir. 

 

3. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), Fethiye AAT II. Etap Yapım 

İşi (25.000 m3/gün) Sözleşme Paketi için uygun isteklileri kapalı zarf teklif vermeye davet 

etmektedir. İşin süresi 540 gündür. Muğla İli, Fethiye İlçesinde bulunan İleri Biyolojik 

Atıksu Arıtma Tesisi’ne ait mevcut tesisin revize edilerek kapasite artırımı yapılması ve 

işletmeye alınması ile TM4 Terfi Merkezinin rehabilitasyonu ile terfi merkezi-atıksu 

arıtma tesisi arasında döşenecek olan yaklaşık 2650 m uzunluğunda DN 710 HDPE terfi 

hattının inşaatını kapsamaktadır.  

 

Teklif Sahiplerinin yeterlilik alabilmeleri için sağlamaları gereken kriterlerden bazıları 

aşağıda verilmektedir: 

 

Finansal Kapasite: 

a. Teklif Sahibi, Teklif Sahibinin diğer taahhütleri düşüldükten sonra söz konusu sözleşme 

için 1.500.000,00ABD$ (Birmilyon Beşyüz bin Amerikan Doları) olarak tahmin edilen 

inşaat işlerine ilişkin nakit akışı gerekliliklerini karşılamak için likit varlıklara, hacizsiz 

maddi duran varlıklara, kredi hatlarına veya başka finansal araçlara erişebildiğini veya 

bunlara sahip olduğunu (herhangi bir sözleşme avans ödemesinden bağımsız olarak) 

göstermelidir. 



b. Son 5 (beş) yıla (2014-2018) ait Denetimden geçmiş bilançolar, veya Teklif Sahibinin 

ülkesindeki kanunlarda istenmemesi halinde, İşveren tarafından kabul edilebilecek başka 

mali tablolar sunulacaktır ve Teklif Sahibinin mevcut mali durumunun sağlam ve 

geleceğe dönük olarak uzun vadede karlı olduğunu göstermelidir. 

Ayrıca, Teklif Sahibinin son 5 yılın en az 3 yılında, Cari oran %1’in üstünde olmalı ve 

öz sermaye getiri oranı da pozitif olmalıdır. 

c. Son 5 (beş) yılda tamamlanan veya devam eden sözleşmeler için alınan toplam 

belgelendirilmiş ödemelerin 5 (beş) yıla bölünmesi ile hesaplanan asgari ortalama yıllık 

inşaat cirosu 4.500.000 ABD Doları (Dört milyon Beş yüz bin Amerikan Doları)  

olmalıdır. Yeminli Mali Müşavir tarafından bu İhale için hazırlanmış Özel Amaçlı İnşaat 

Ciro Denetim Raporu sunulmalıdır. 

Deneyim: 

a. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren en az son 7 (yedi) yıl boyunca inşaat sözleşmeleri 

kapsamında ana yüklenici, OG üyesi, alt yüklenici veya yönetim yüklenicisi olarak 

deneyim sahibi olmalıdır. 

b. 1 Ocak 2015 ile tekliflerin verildiği tarih arasında ana yüklenici, ortak girişim üyesi , 

yönetim yüklenicisi veya alt yüklenici  olarak aşağıda açıklanan benzer sözleşmeyi 

tatmin edici şekilde ve büyük  ölçüde   tamamlamış olmak gerekir:  

(i) 1 sözleşme kapsamında 4.000.000 ABD Doları veya  

(ii) en fazla 2 sözleşme kapsamında 6.000.000 ABD Doları değerinde 

Sözleşme tamamlamış olmalıdır. 

Sözleşmelerin benzerliği aşağıdakilere dayalı olarak belirlenecektir:  

Ekipman temin ve montajı dahil evsel veya endüstriyel atıksu arıtma tesisi (paket tip 

arıtmalar hariç) inşaatı sözleşmeleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

c. 1 Ocak 2015 ile son başvuru tarihi arasında ana yüklenici, ortak girişim üyesi veya alt 

yüklenici olarak büyük ölçüde tamamlanan  yukarıda belirtilen ve diğer sözleşmeler için, 

aşağıdaki kilit faaliyetde asgari inşaat deneyimi başarılı bir şekilde sağlanmalıdır :  

1. 1 (bir) Sözleşme kapsamında 15.000 m3/gün kapasiteli evsel veya endüstriyel atıksu 

arıtma tesisi (paket tip arıtmalar hariç) inşaatının tamamlanmış olması. 

 

4. İhale, Dünya Bankası’nın Ocak 2011 (Temmuz 2014 Revizyonu)  tarihli IPF Borçluları için  

Satın Alma Düzenlemelerinde (“Satın Alma Düzenlemeleri”) belirtilen şekilde Teklife Çağrı 

duyurusu yapılarak ulusal rekabete açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilecektir ve Satın Alma 

Düzenlemelerinde tanımlanan tüm Teklif Sahiplerine açıktır.  

 

5. İlgilenen istekliler, MUSKİ Genel Müdürlüğü, Sn. Cem Yaşar, cem.yasar@muski.gov.tr e-

posta adresinden daha fazla bilgi alabilir ve aşağıda belirtilen adreste mesai saatleri içerisinde 

ihale dokümanını inceleyebilir. 

 

6. İlgilenen istekliler aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak, basılı Türkçe İhale Dokümanını 

(Cilt 3 içerisindeki Çizimler PDF® ve AutoCAD®; Cilt2, Bölüm 7.2’e ait ekler PDF® ve 

Word® formatında ve Cilt 4 içerisindeki boş metraj cetveli Excel® formatında DVD 

içerisinde verilecektir. Boş metraj cetveli hariç diğer dokümanlar ayrıca basılı olarak 

verilmeyecektir) yediyüz (700) TL (KDV Dahil) karşılığında aynı adresten satın 

alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü’nün (MUSKİ) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası IBAN No: TR03 0001 0002 

mailto:cem.yasar@muski.gov.tr


0168 2665 1050 01 hesabına, Sözleşme No. MUS-W7 referans numarası yazılarak 

yatırılacak olup, dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade 

edilmeyecektir. İhale Dokümanları banka alındı makbuzu gönderilir ve kargo masrafları 

ödemesi istekli tarafından kabul edilirse, İhale Dokümanları istekliye kargo ile gönderilebilir. 

Kargo ile gönderilmesi durumunda oluşabilecek gecikmelerden MUSKİ sorumlu 

olmayacaktır. 

 

7. Tekliflerin en geç 30.03.2020’a kadar aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. 

Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. Teklifler 30.03.2020’da aşağıda belirtilen adreste, Teklif sahiplerinin 

temsilcilerinin ve katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda açılacaktır.  

 

8. Tüm tekliflerin beraberinde İdare’nin kabul edeceği bir banka tarafından düzenlenmiş  

750.000,00 TL-(Yediyüzellibin Türk Lirası) veya eşdeğeri bir miktarda Geçici Teminatın 

sunulması gerekmektedir. Tüm teklifler teklif açılış tarihinden itibaren en az 91 gün süre ile 

geçerli olmalıdır. 

 

9. İhale dokümanlarına ilişkin, aşağıda belirtilen adreste 06.03.2020 günü saat 14:00’da bir 

açıklama toplantısı düzenlenecektir. 

 

10. Yukarıda atıfta bulunulan adres aşağıda verilmiştir:  

 

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

SU ve KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:41 

48000 MUĞLA-TÜRKİYE 

Telefon: 0.252. 441 48 48 Dahili: 4301 (Sekreterlik)  

Faks: 0.252. 212 48 80 

e.posta: cem.yasar@muski.gov.tr  
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PROJE ADI VE ĠKRAZ NO: SÜRDÜRÜLEBĠLĠR ġEHĠRLER PROJESĠ-I; 8677-TR
ALT PROJE ADI :MUĞLA ATIKSU PROJESI

Değişiklik No. 

İhale Dokümanı 

İlgili Bölüm

Sayfa/Sıra No

İhale Dokümanı Referans Maddesi Orijinal İhale Dokümanındaki Madde Değiştirilmiş Madde

1 -
Cilt 2

Bölüm 7.4 EK Bilgiler

2 667-FET-ELK-AAT-TJB-001 Cilt 3/4, Çizimler

3 49

Cilt 4/4

Bölüm 2.9.2 Havalandırma Havuzu 

Blowerleri

2.9.2 Havalandırma Havuzu Blowerleri

3.Maddesi

• Turbo blower yataklama sistemi manyetik yataklı olacaktır. Mildeki sapmaları dengede tutan control ünitesine sahip 

olacaktır.

8.Maddesi

• Blowerların soğutma sistemi hava ile yapılacaktır.

2.9.2 Havalandırma Havuzu Blowerleri

3.Maddesi

• Turbo blower yataklama sistemi manyetik veya hava yataklı olacaktır. Mildeki sapmaları dengede tutan control 

ünitesine sahip olacaktır.

8.Maddesi

• Blowerların soğutma sistemi hava veya sıvı veya her ikisi ile yapılacaktır.

4 91

Cilt 4/4

Bölüm 2.32 MOBF-30 UV 

Dezenfeksiyon Sistemi

2.32 MOBF-30 UV Dezenfeksiyon Sistemi

SİSTEM İÇERİSİNDE YER ALACAK ÜNİTELER

Açık Kanal UV Dezenfeksiyon Sistemi Dizayn Parametreleri

2.Maddesi

• Açık kanal UV dezenfeksiyon sistemi, inşa edilecek olan açık kanala yerleştirilecektir.

Açık Kanal UV Modülü

2.Maddesi

• Her bir UV modülü ekteki projede ölçileri verilen betonarme kanal içerisine yerleştirilecektir.

2.32 MOBF-30 UV Dezenfeksiyon Sistemi

SİSTEM İÇERİSİNDE YER ALACAK ÜNİTELER

Açık Kanal UV Dezenfeksiyon Sistemi Dizayn Parametreleri

2.Maddesi

• Açık kanal UV dezenfeksiyon sistemi çıkış suyu değerlerini sağlayabildiği farklı bir betonarme kanal içerisinde 

yerleştirilecek şekilde dizayn edilebilir. Yüklenici yapı boyutlarını ilgili ekipmana göre düzenleyebilir.

Açık Kanal UV Modülü

2.Maddesi

• Açık kanal UV dezenfeksiyon sistemi çıkış suyu değerlerini sağlayabildiği farklı bir betonarme kanal içerisinde 

yerleştirilecek şekilde dizayn edilebilir. Yüklenici yapı boyutlarını ilgili ekipmana göre düzenleyebilir.

5 64

Cilt 4/4

Bölüm 2.14	 MOBF – 12 SON 

ÇÖKELTME HAVUZLARI 

SIYIRICILARI

Bölüm 2.14	 MOBF – 12 SON ÇÖKELTME HAVUZLARI SIYIRICILARI

Son Çöktürme Ünitesi Dairesel Sıyırıcı Sistemi

1.Maddesi

• Prosesi gereği her son çöktürme tankı için birer adet tam köprülü sıyırıcı sistemi temin ve tesis edilecektir.

16.Maddesi

• Köprü, merkezde sağlam ve özel yapıda bir yataklama sistemine sahip olacaktır. Köprünün dairesel dönme dizlemine 

dik hareketi sonsuz olarak sağlanacaktır. Merkezde enerji sağlayan akım alıcı fırça mekanizması olacaktır. Akım alıcı 

fırçalar, son çöktürme ünitesinde kullanılan elektrikli ekipman (sıyırıcı tahrik motoru, löpük pompaları, köpük sıyırma 

sistemi tahrik motoru, savak temizleme sistemi tahrik motoru, enstrümanlar vs.) adedinden 3 adet fazla kullanılacaktır. 

Ayrıca her motorun kompanzasyonu için sıyırıcı pano tablosu içine kondansatör konacatır.

Bölüm 2.14	 MOBF – 12 SON ÇÖKELTME HAVUZLARI SIYIRICILARI

Son Çöktürme Ünitesi Dairesel Sıyırıcı Sistemi

1.Maddesi

• Prosesi gereği her son çöktürme tankı için birer adet uzatmalı köprülü sıyırıcı sistemi temin ve tesis edilecektir.

16.Maddesi

• Köprü, merkezde sağlam ve özel yapıda bir yataklama sistemine sahip olacaktır. Köprünün dairesel dönme dizlemine 

dik hareketi sonsuz olarak sağlanacaktır. Merkezde enerji sağlayan akım alıcı fırça mekanizması olacaktır. Akım alıcı 

fırçalar, son çöktürme ünitesinde kullanılan elektrikli ekipman (sıyırıcı tahrik motoru, köpük pompaları, köpük sıyırma 

sistemi tahrik motoru, enstrümanlar vs.) adedinden 3 adet fazla kullanılacaktır. Ayrıca her motorun kompanzasyonu için 

sıyırıcı pano tablosu içine kondansatör konacatır.

Sıyırma şekli paletli olacaktır. Sön çökeltme havuzu için savak plakaları temin edilecektir. Dikeyde ayarlama 

yapılabilmesi için savak plakalarında oluklu delikler bulunacaktır. Savak plakaları 90 derece V çentikli olmalıdır. 

V çentik sayısı yüklenici tarafından belirlenecektir. Savak, bağlantı elemanları vs. malzemesi AISI 316L 

paslanmaz çelik ve savak sac kalınlığı en az 3mm olacaktır.

6 22

Cilt 4/4

Bölüm 2.3.1 MOBF – 1.1 (TM 4) Giriş 

Terfi Pompaları

Bölüm 2.3.1 MOBF – 1.1 (TM 4) Giriş Terfi Pompaları

Parça ve Malzeme Tanımı

5.Maddesi

• Pompaların kaldırılmasında kullanılan kılavuz çubukları ve kaldırma zincirleri TS EN 1561 ve çinko kaplaması 700

gr/m2’den az olmayacak şekilde sıcak daldırma galvaniz olacaktır.

Bölüm 2.3.1 MOBF – 1.1 (TM 4) Giriş Terfi Pompaları

Parça ve Malzeme Tanımı

5.Maddesi

• Pompaların kaldırılmasında kullanılan kılavuz çubukları ve kaldırma zincirleri paslanmaz çelik TS EN 10088-1’

e uygun 1.4404 (AISI 316) olacaktır.

7 25

Cilt 4/4

Bölüm 2.3.2 MOBF – 1.2 Kum 

Pompaları

Bölüm 2.3.2 MOBF – 1.2 Kum Pompaları

2.Maddesi

• Dalgıç pompaların deşarj boruları ve kanallar TS EN 10088-1’e uygun 1.4404 (AISI 316L) paslanmaz çelik olacaktır.

Pompa Bilgi Tablosu 2. Satır

Pompa fan malzemesi	                                        Sertleştirilmiş Alaşımlı Çelik. Min sertlik oranı 30 HBR

Parça ve Malzeme Tanımı

5.Maddesi

• Fan malzemesi sertleştirilmiş alaşımlı çelik olacaktır. Minimum sertlik oranı 30 HBR olacaktır.

Bölüm 2.3.2 MOBF – 1.2 Kum Pompaları

2.Maddesi

• Bu madde boş bırakılmıştır.

Pompa Bilgi Tablosu 2. Satır

Pompa fan malzemesi	                                        Sertleştirilmiş Alaşımlı Çelik. Min sertlik oranı 30 HRC

Parça ve Malzeme Tanımı

5.Maddesi

• Fan malzemesi sertleştirilmiş alaşımlı çelik olacaktır. Minimum sertlik oranı 30 HRC olacaktır.

8 27

Cilt 4/4

Bölüm 2.3.3 MOBF – 1.3 Geri Devir 

Pompaları

Bölüm 2.3.3 MOBF – 1.3 Geri Devir Pompaları

3.Maddesi

• Pompa ile motor arasındaki salmastra kutusu çift, mekanik tipte olacaktır. Pompaların kaldırılmasında kullanılan

kılavuz çubukları ve kaldırma zincirleri paslanmaz çelik TS EN 10088-1’ e uygun 1.4404 (AISI 316) olacaktır.

Bölüm 2.3.3 MOBF – 1.3 Geri Devir Pompaları

3.Maddesi

• Pompa ile motor arasındaki salmastra kutusu çift, mekanik tipte olacaktır.

9 30

Cilt 4/4

Bölüm 2.3.5 MOBF – 1.5 Süpernatant 

(Süzüntü Suyu) Pompaları

Bölüm 2.3.5 MOBF – 1.5 Süpernatant (Süzüntü Suyu) Pompaları

Pompa Bilgileri Tablosu Son Satırı (13.Satır)

Kaldırma ekipmanı ve kılavuz ray	                                     TS EN 10088-1’ uygun 1.4301 (AISI 304)

Bölüm 2.3.5 MOBF – 1.5 Süpernatant (Süzüntü Suyu) Pompaları

Pompa Bilgileri Tablosu Son Satırı (13.Satır)

Kaldırma ekipmanı ve kılavuz ray	                                    TS EN 10088-1’ uygun 1.4404 (AISI 316)

10
667-FET-MAK-AAT-GDFÇ-001

667-FET-MAK-AAT-GDFÇ-002

Cilt 3/4

Çizimler

Çizim üzerinde gösterilen ve çizim üzerinde bulunan boru malzemesi tablosunda belirtilen

SIRA NO    ÜNİTE ADI

   5.            DN125 SS316 paslanmaz çelik boru

   6.            DN150 SS316 paslanmaz çelik boru  

Çizim üzerinde bulunan boru malzemesi tablosu:

SIRA NO    ÜNİTE ADI

   5.            DN125 SS304L paslanmaz çelik boru

   6.            DN150 SS304L paslanmaz çelik boru  olarak değiştirilmiştir

11 199
Cilt 2/4

Bölüm 5.3.4 Paslanmaz Çelik

Bölüm 5.3.4 Paslanmaz Çelik

2.Paragraf

Paslanmaz çelik yapıların malzeme kalınlığı aksi belirtilmediği sürece en az 6 mm olacaktır. Kaynaklı boruların cidar 

kalınlığı en az 2 mm olacaktır.

Bölüm 5.3.4 Paslanmaz Çelik

2.Paragraf

Paslanmaz çelik yapıların malzeme kalınlığı aksi belirtilmediği sürece en az 3 mm olacaktır. Kaynaklı boruların cidar 

kalınlığı en az 2 mm olacaktır.

12 4,100

Cilt 4

Mekanik Metraj Cetvelleri

Cetvel No.4 - Mekanil İşler

İlgili satırda belirtilen miktar değeri:

MOBF 4.1 IZGARA GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPAKLARI (TİP 7) (1100x1000)

4 Adet.

İlgili satırda belirtilen miktar değeri:

MOBF 4.1 IZGARA GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPAKLARI (TİP 7) (1100x1000)

2 Adet.

13 45

Cilt 4/4

Bölüm 2.8 MOBF – 6 MEKANİK İNCE 

IZGARA

Bölüm 2.8 MOBF – 6 MEKANİK İNCE IZGARA

1.Paragraf

Projesinde belirtilen ebatlarda mekanik perfore ızgaraların (Izgara bant, sac aksam ve tüm şase SS316L  paslanmaz 

çelik malzemeden imal edilecektir.) projesine, ilgili standart, şartname ve normlara uygun şekilde imali veya temin 

edilmesi, yerine montajı, işlerliğinin sağlanması, gerekmesi halinde kesin kabule kadar periyodik bakımı ve işletilmesi, 

her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç, gereç, taşıma yükleme boşaltma yatay düşey taşımalar, liman gümrük, ardiye 

ücretleri, sigorta vergi resim ve harçlar vb. giderler ile yüklenici karı ve genel giderler dahil yerine monte edilmiş, testleri 

yapılarak çalışır halde teslimini kapsar. 

Bölüm 2.8 MOBF – 6 MEKANİK İNCE IZGARA

1.Paragraf

Projesinde belirtilen ebatlarda mekanik perfore ızgaraların (Izgara bant, sac aksam ve tüm şase SS316L  paslanmaz 

çelik malzemeden imal edilecektir.) projesine, ilgili standart, şartname ve normlara uygun şekilde imali veya temin 

edilmesi, yerine montajı, işlerliğinin sağlanması, gerekmesi halinde kesin kabule kadar periyodik bakımı ve işletilmesi, 

her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç, gereç, taşıma yükleme boşaltma yatay düşey taşımalar, liman gümrük, 

ardiye ücretleri, sigorta vergi resim ve harçlar vb. giderler ile yüklenici karı ve genel giderler dahil yerine monte edilmiş, 

testleri yapılarak çalışır halde teslimini kapsar. Ayrıca ön arıtmada bulunan tüm ekipmanların söküm işleri, yeni 

ekipmanların montajı için yerlerinin ayarlanması ve İdarenin göstereceği yerde sökülen ekipmanların teslimi bu 

iş kapsamındadır.

14 44

Cilt 4/4

Bölüm 2.7.2 MOBF – 5. 2 Önarıtma 

Yapısı Kaba ızgarası

Bölüm 2.7.2 MOBF – 5. 2 Önarıtma Yapısı Kaba ızgarası

1.Paragraf

Kaba Izgaralar aşağıdaki özelliklerde olacaktır.

Bölüm 2.7.2 MOBF – 5. 2 Önarıtma Yapısı Kaba ızgarası

1.Paragraf

Kaba Izgaralar aşağıdaki özelliklerde olacaktır. Ayrıca ön arıtmada bulunan tüm ekipmanların söküm işleri, yeni 

ekipmanların montajı için yerlerinin ayarlanması ve İdarenin göstereceği yerde sökülen ekipmanların teslimi bu 

iş kapsamındadır.

15 667-FET-MAK-AAT-SST-001
Cilt 3/4

Çizimler

16 667-FET-ELK-AAT-HHV-001 Cilt 3/4, Çizimler

17 - Cilt 3/4, Çizimler

18 142
Cilt1/4, Bölüm IX

Sözleşmenin Özel Koşulları

19 12
Cilt 2/4, Bölüm 7.2, Çevresel, sosyal, 

sağlık ve güvenlik gereklilikleri

20 31
Cilt 2/4, Bölüm 7.1 Teknik 

Şartnameler

21 145
Cilt 1/4, Bölüm IX, Sözleşme Özel 

Koşulları

Madde 38.6

22 36
Cilt 1/4, Bölüm 2, Teklif Bilgi Formu

Madde 25.1

23 37
Cilt 1/4, Bölüm 2, Teklif Bilgi Formu

Madde 25.9

24  667-FET-MAK-AAT-BLB-001
Cilt 3/4

Çizimler

25 667-FET-MAK-AAT-HHV-001
Cilt 3/4

Çizimler

Aşağıdaki Alt Madde eklenmiştir

SGK 14.1- Saha Verileri: i) AAT Sahasına ait Jeolojik Zemin Raporu

Aşağıda yer alan Çizimler revize edilmiştir:

667-FET-İNS-AAT-SET-001; 667-FET-İNS-AAT-SET-002; 667-FET-İNS-AAT-SET-003; 667-FET-İNS-AAT-SET-004

Çizim Listesine aşağıdaki çizimler eklenmiştir 

667-FET-İNS-AAT-SET-016; 667-FET-İNS-AAT-SET-017; 667-FET-İNS-AAT-SET-018; 667-FET-İNS-AAT-SET-019; 667-FET-İNS-AAT-SET-020; 667-FET-İNS-AAT-SET-021; 667-FET-İNŞ-AAT-SET-022

(Revize ve yeni eklenen Çizimler EK-4 olarak CD içerisinde  pdf ve dwg formatında verilmektedir

Çizim Listesi revize edilmiştir (EK-5 olarak CD içerisinde verilmektedir)

Çizimler 667-FET-MAK-AAT-SST-001 Nolu çizim.

Çizim üzerinde bulunan malzeme listesinde DN 125 olan sökme parçası ve vana çapları DN200 olarak değiştirilmiştir.

667-FET-ELK-AAT-HHV-001 numaralı Çizimi işbu Zeyiname eki Çizim ile değiştiriniz (EK-3 olarak CD içerisinde pdf ve dwg formatında verilmektedir)

667-FET-ELK-AAT-TJB-001 numaralı Çizimi işbu Zeyiname eki Çizim ile değiştiriniz (EK-2 olarak CD içerisinde pdf ve dwg formatında verilmektedir)

SÖZLEġME ADI: Fethiye AAT II. Etap Yapım ĠĢi (25.000 m3/gün)

SözleĢme No.: MUS-W7

Jeolojik Zemin Raporu Bölüm VII. Yapım İşlerine İlişkin Gereklilikler, Bölüm 7.4 olarak Cilt 2 kapsamında İhale Dokümanına eklenmiş olup CD içerisinde ve PDF formatında işbu Zeyilname ekinde EK-1 olarak verilmektedir.

ZEYĠLNAME NO: 3

Bu Zeyilname, ĠĢverenden sağlanan ilave bilgiler veya oluĢan değiĢiklikler sonucu olarak İhale Dokümanlarının belirli hükümlerini değiĢtirmek veya düzeltmek için veya Ġhale öncesi toplantıda veya teklif sahipleri tarafından yazılı olarak sorulan sorulara cevaben yayınlanmıĢtır. İhale Dokümanları aĢağıdaki 

Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.

Bölüm 7.1 Teknik Şartnameler - Madde 2.11.1 başlığında ve birinci paragrafında yer alan "Uzman Taşeronlar" ifadesinden "Uzman" kelimesi kaldırılarak "Taşeronlar" olarak revize edilmiştir.

EK-1'de yeralan Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) Raporu revize edilmiştir. 

İhale Dokümanı, Bölüm 7.2 ekinde EK-1 olarak yer alan ÇSED Raporunu işbu Zeyilname ekinde EK-6 olarak yer alan revize ÇSED raporu ile yer değiştiriniz  (EK-6 olarak CD içerisinde verilmektedir).

Alt Madde 38.6 sonuna eklenen paragrafın sonuna aşağıdaki ifade eklenecektir: 

"Sözleşme Bedelinin yabancı para birimi olması durumunda, yeni fiyatlar hazırlanırken kullanılacak olan İller Bankası Birim Fiyatları ve Diğer Resmi Kurumlara ait Birim Fiyatlar'ın Sözleşme Bedelinin ifade edildiği döviz kuruna çevrilmesinde, 

kullanılacak olan birim fiyatın ait olduğu yılın 01 Ocak tarihinde geçerli olan ve TC Merkez Bankası tarafından açıklanan foreks döviz satış kuru uygulanacaktır."

Çizimler 667-FET-MAK-AAT-HHV-001 Nolu çizim.

Çizim üzerinde bulunan malzeme listesinde 5300 olan diffizör miktarı 3360 olarak değiştirilmiştir.

Çizimler 667-FET-MAK-AAT-BLB-001 Nolu çizim.

Çizim üzerinde bulunan malzeme listesinde DN500 SS316L ve DN300 SS316L olan boru malzemeleri DN500 SS304L ve DN300 SS304L olarak değiştirilmiştir.

Alt Madde 25.1 sonuna aşağıdaki ifade eklenecektir: 

COVID-19 pandemisi için alınan önlemler kapsamında Teklifler sadece noter ve görevlendirilmiş Teklif Değerlendirme Komisyonu huzurunda açılacaktır. Teklif sahiplerinin atanmış temsilcileri ve hazır bulunmak isteyen diğer kişiler Teklif 

açılışna katılamayacaklardır. Teklif açılışı "www.muski.gov.tr" adresinden canlı olarak yayınlanacaktır. Teklif Sahipleri, Tekliflerinin, son teklif verme tarihi ve saatinde İşveren'e ulaşması için kargoda ve ulaşımda yaşanabilecek gecikmeleri de 

gözönünde bulundurmaları gerekmektedir. Kargoda ve ulaşımda oluşabilecek gecikmelerden MUSKİ sorumlu olmayacaktır.

Alt Madde 25.1 eklenecektir: 

COVID-19 pandemisi için alınan önlemler kapsamında Teklif sahiplerinin atanmış temsilcileri Teklif açılışna katılamayacaklardır. Dolayısıyla, Teklif Sahiplerinin Teklif Açılış tutanağını imzalamaları istenmeyecek ve bir nüshası da daha sonra 

kendilerine dağıtılmayacaktır.

Sayfa 1/1



PROJE ADI VE ĠKRAZ NO: SÜRDÜRÜLEBĠLĠR ġEHĠRLER PROJESĠ-I; 8677-TR
ALT PROJE ADI :MUĞLA ATIKSU PROJESI

 SORULARA CEVAPLAR VE AÇIKLAMALAR  (NO: 1) 

No.
Ġhale Dokümanı 

Sayfa No

Ġhale Dokümanı 

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

Ġhale Dokümanında bir 

değiĢiklik gerekli: EVET 

veya HAYIR (Eğer "EVET" 

ise DeğiĢiklik Numarasını 

Veriniz) 

1 13
Bölüm 1

TST11.1 (b)

İşin TST11.1 (b)Teklif Birim fiyat usulü Sözleşme olduğu anlaşılmaktadır. Teklif 

Mektubu f maddesinde ayrıca indirim miktarı ve indirim ile ilgili metodoloji bizden 

istenmektedir. Yapılması istenen indirim ve metodoloji hakkında bilgi verilmesi ve 

açıklık kazandırılması rica olunur.

Sözleşme harici yapılaması zorunlu olan imalatlara ait yeni fiyatların Sözleşme 

özel koşulları SGK 38.6 maddesinde nasıl oluşturulacağı bahsedilmiş. Ancak yeni 

fiyatlar oluşturulurken ihale tenzilatı veya indirim uygulanacak mıdır?

Lütfen TST 14.4 maddesine bakınız.

Doğrudur. Uygulanacaktır

HAYIR

2 57
Bölüm 7.1 Teknik 

Şartnameler, 2.31

Bölüm 7.1 Teknik Şartname 2.31.1 Jeoteknik Araştırmalar Maddesinde mevcut 

jeoteknik raporun olduğu anlaşılmakta olup gerekli maliyet çalışmaları için 

tarafımıza verilmesini. Ayrıca; 

İşlerin yapımı esnasında, özellikle zemin ıslahı gerekmesi durumunda, Yüklenici 

tarafından jeo-teknik araştırmalar ve testler uzman bir araştırma firmasına 

yaptırılacak ve çıkan sonuca göre uygulanacak zemin ıslahı tipi, Proje Müdürü 

tarafından belirlenecektir. Oluşacak yeni fiyatlar hakkında soru 1 kapsamında 

açıklık getirmenizi 

Fethiye AAT, 1. Etap İnşşatı öncesi hazırlanmış olan Jeoteknik zemin raporu 

Zeyilname No.1 ekinde sunulmaktadır

Bölüm 7.1-Şartnameler, Madde 2.31.1, 4. paragrafında bahse konu işler için 

aşağıdaki ifade yer almaktadır:

"Bu araştırma, kontrol ve teyit işlemleri için Yükleniciye ilave bir ödeme 

yapılmayacaktır"

EVET

Zeyilname No.3

Madde 1

3 76
Bölüm 7.1 Teknik 

Şartnameler,, 3.1.8

Bölüm 7.1 Teknik Şartname 3.1.8 Borular için Özel Temel Zemini Maddesinde 

tanımlanmış olan uygulama Q710 mm HDPE PN10 terfi hattı için uygulanacak 

mıdır?

Doğrudur HAYIR

4 - - Tesise kullanılacak olan yapısal betonlar sülfata dayanıklı mıdır? Doğrudur. Bknz. Bölüm 7.1-Şartnameler, Madde 3.8.2.1 HAYIR

5 - -

Turbo blower

-Şartnamede, "Turbo blower yataklama sistemi manyetik yataklı olacaktır." ifadesi 

mevcut.  

-Şartnamede bir de “blowerın soğutma sistemi hava ile yapılacaktır." ifadesi 

mevcut.

Ancak hem manyetik yataklı hem hava soğutmalı olarak talep edildiğinde, 

manyetik yataklı tip turbo blower tedarikçilerinin de bazılarının elimine edilmesi ile 

tek bir tedarikçiye şans verilmesi söz konusu.

Bu da işi almamız durumunda; satınalma aşamasında, tedarikçi seçimi sürecinde, 

yeterli rekabet koşulunun sağlanmamasına sebep olacaktır.

Şartnamede manyetik yataklı veya hava yataklı tip turbo blower olarak değişiklik 

yapılırsa, yada “soğutma sistemi hava yada sıvı” olarak değiştirilirse birçok turbo 

blower tedarikçisi teklif verebilecek durumda olacak rekabet şartları daha 

hakkaniyetli olacaktır.

İdaremiz sözkonusu ihalede yeterli rekabeti sağlamaya yönelik olarak ihale 

şartnamelerin hazırlanması aşamasında gerekli araştırmalar yapılmış olup 

şartnamede belirtilen teknik özelliklerdeki ekipmanları sağlayabilen birden 

fazla firmanın ve bu firmaların Türkiye temsilcilerinin olduğu belirlenmiştir.

Ancak rekabetin artırılması amacıyla şartnamenin ilgili maddesi revize 

edillmiştir

EVET 

Zeyilname No.3

Madde 3

6 - -

Uv Ünitesi

- UV Dezenfeksiyon kanalında toplam 4 adet UV ünitesi ve her ünitede 1 adet uv 

bankası olacaktır.

Bu tasarım UV sistem üreticisinin tasarımına, Uv lambasının çıkış gücüne göre 

değişiklik gösterebilir.

- Her bir modül, arıtılmış atıksu akışına dik olacaktır (90derece).

Bu durum UV sistem üreticisinin tasarımına göre değişmektedir.

- Her bir UV modülü ekteki projede ölçüleri verilen betonarme kanal içerisine 

yerleştirilecektir.

Her uv üreticisi kendi tasarımını yaptığı için aynı kanal içerisine birden fazla 

markanın uv modeli uyumlu olarak yerleştirilemeyecektir. Her UV üreticisi ürününe 

uygun uv kanalı tasarımını yapıp yükleniciye idareden onay alması için vermelidir. 

Yani betonarme UV kanalı, satınalma aşamasında UV markası ve modeli 

belirlendikten sonra üretici tarafından verilen kanal tasarımı ile belirlenmelidir.

İdaremiz sözkonusu ihalede yeterli rekabeti sağlamaya yönelik olarak ihale 

şartnamelerin hazırlanması aşamasında gerekli araştırmalar yapılmış olup 

şartnamede belirtilen teknik özelliklerdeki ekipmanları sağlayabilen birden 

fazla firmanın ve bu firmaların Türkiye temsilcilerinin olduğu belirlenmiştir.

Şartnamenin geneline bağlı kalmak, tesisin hidroliğini etkilemeyecek ve çıkış 

suyu standartlarını sağlamak koşulu ile UV ünitesinin yerleştirileceği kanal 

boyutlarının ekipmana göre düzenlenmesi, kanalda bulunan UV ünitesi 

sayısının artması veya azalması durumu göz önüne alınmıştır. Bu durum 

ekipman seçimi ve onaylanması aşamsında değerlendirilerek kabul 

edilebilecek bir durumdur.

Her bir modül arıtılmış atıksu akışına 90 derece dik olacaktır.

Ancak rekabetin artırılması amacıyla şartnamenin ilgili maddesi revize 

edillmiştir

EVET

Zeyilname No.3

Madde 4

7
107

Cilt 4/4 Çizelgeler

(Elektrik İşleri Özel 

Birim Fiyat 

Tanımları)

EOBF-24

EÖBF-24  nolu  özel  birim  fiyat  tariflerinde  mevcut  MCC  panolarında  gerekli  

tadilatların  yapılması istenmekte  olup  Özel  birim  fiyat  tariflerinde  Pano  karkası  

hariç  pano  içi  bütün  malzemelerin değiştirilmesi istenmektedir. Konuya açıklık 

getirilmesi rica olunur.

Birim fiyat tarifinde açıklandığı gibi, belirtilen  mevcut olan panoların proje ve 

şartname doğrultusunda içindeki ekipmanların yenilenmesi veya yeni olarak 

tesis edilmesi

HAYIR

8
108

Cilt 4/4 Çizelgeler

(Elektrik İşleri Özel 

Birim Fiyat 

Tanımları)

EÖBF-32

EÖBF-32 nolu özel birim fiyatta belirtilen ADP-3 panosuna ait tek hat şema projesi 

ihale dökümanları arasında görülememiştir. Projenin iletilmesi rica olunur. 

Revize proje ekte verilmiştir

(Bakınız:667-FET-ELK-AAT-TJB-001)

EVET

Zeyilname No.3

Madde 2

9
108

Cilt 4/4 Çizelgeler

(Elektrik İşleri Özel 

Birim Fiyat 

Tanımları)

EÖBF-33

EÖBF-33  nolu özel  birim  fiyatta  belirtilen  SAP-2  panosuna  ait  tek  hat  şema  

projesi  ihale  dökümanları arasında görülememiştir. Projenin iletilmesi rica olunur. 

Revize proje ekte verilmiştir

(Bakınız:667-FET-ELK-AAT-TJB-001)

EVET

Zeyilname No.3

Madde 2

10
108

Cilt 4/4 Çizelgeler

(Elektrik İşleri Özel 

Birim Fiyat 

Tanımları)

EÖBF-30

EÖBF-30 nolu özel birim fiyat tariflerinde mevcut 1250kVA trafonun demonte 

edilerek idareye teslim edilmesi  istenmektedir.  Söz  konusu  trafonun  yenisinin  

temin  edilip  edilmeyeceği  konusuna  açıklık getirilmesi rica olunur. 

"667-FET-ELK-AAT-TJB-001" no lu projede yeni yapılacak olan trafo 

belirtilmiştir.Yeni olarak yazmayan mevcuttur
HAYIR

11
109

Cilt 4/4 Çizelgeler

(Elektrik İşleri Özel 

Birim Fiyat 

Tanımları)

EÖBF-34

TM4  Terfi  Merkezi  Elektrik  projesinde  kablo  listesinde  belirtilen  TM4-TRF  

isimli  pano  projede görülememektedir. EÖBF-34 nolu özel birim fiyatta istenen 

hız kontrol cihazlarının montajının bu panoya yapılıp yapılmayacağı konusunda 

bilgilendirilmesi rica olunur. 

TM4-TRF  panosu "TM4" terfi merkezinde mevcut olan bir panodur.Yeni 

tesis edilecek frekans konvertörleri  mevcut olan panonun içine yapılacakrtır
HAYIR

12 49

Cilt 4/4 Çizelgeler

(Mekanik İşler Özel 

Birim Fiyat 

Tanımları)

MOBF-7.2

MOBF – 7.2 Havalandırma Havuzu Blowerları 

Havalandırma havuzu blowerları ile ilgili olarak ; Şartnamede, "Turbo blower 

yataklama sistemi manyetik yataklı olacaktır."  "Blowerın soğutma sistemi hava ile 

yapılacaktır. Motor soğutması %100 hava ile  yapılmalıdır.  Su ve Su/Hava karışımı 

soğutma sistemleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.   ifadeleri mevcut.    Ancak  

hem  manyetik  yataklı,  hem  %100  hava  soğutmalı  olarak  talep  edildiğinde,  

manyetik yataklı  tip  turbo  blower  tedarikçilerinin  de  bazılarının  elimine  

edilmesi  ile  tek  bir  tedarikçiye şans verilmesi söz konusudur.   Bu  da  tedarikçi  

seçimi  sürecinde  yeterli  rekabet  koşulunun  sağlanmamasına  sebep  olmakta 

ve  teknik  olarak  da  daha  uygun  çözümler  söz  konusu  iken  sadece  bir  

marka  ve  tip  ve  hatta markaya yönlendirme yapılmaktadır.     Bu nedenlerle ,

a)  Motor soğutmasının %100 hava soğutmalı olması şartı kaldırılabilir mi ? b)  

Manyetik yataklı veya hava yataklı tip turbo blower olarak değişiklik yapılabilir mi ?

Böylece direk tek marka tarif edilmekten çıkılarak  hem tüm Manyetik ve hava 

yataklı Turbo Blower  tedarikçileri teklif verebilecek durumda olacak hem de 

rekabet şartları daha hakkaniyetli olacaktır.  

5.Madde de açıklanmıştır.

EVET, 

Zeyilname No.3 

Madde 3

Bu "Sorulara Cevaplar ve Açıklalamalar",  Ġhale öncesi toplantıda sorulan sorular veya istenmiĢ olan açıklamalara veya müstakbel Teklif Sahiplerinin yazılı olarak göndermiĢ olduğu soru ve açıklamalara cevaben Ġhale 

Dokümanının bazı hususlarında açıklama yapmak için yayınlanmıĢtır.

SÖZLEġME ADI: FETHĠYE AAT II. ETAP YAPIM ĠġĠ (25.000 M3/GÜN)

SÖZLEġME NO: MUS-W7
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No.
Ġhale Dokümanı 

Sayfa No

Ġhale Dokümanı 

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

Ġhale Dokümanında bir 

değiĢiklik gerekli: EVET 

veya HAYIR (Eğer "EVET" 

ise DeğiĢiklik Numarasını 

Veriniz) 

13 91

Cilt 4/4 Çizelgeler

(Mekanik İşler Özel 

Birim Fiyat 

Tanımları)

MOBF-30

MOBF – 30 UV Dezenfeksiyon Sistemi

UV Sistemi ile ilgili olarak :

Şartname bir üreticiyi işaret edecek şekilde yazılmış.

UV Dezenfeksiyon kanalında toplam 4 adet UV ünitesi ve her ünitede 1 adet UV 

bankası olacaktır.

Bu tasarım UV sistem üreticisinin tasarımına, UV lambasının çıkış gücüne göre 

değişiklik gösterebilir.

Her bir modül, arıtılmış atıksu akışına dik olacaktır (90derece) denerek 45 derece 

olan UV üreticileri elenmektedir. „‟Her bir UV modülü ekteki projede ölçüleri verilen 

betonarme kanal içerisine yerleştirilecektir.‟‟  Denerek çizimi alınıp şartnameye 

konan UV üreticisi dışında tüm UV üreticileri elenmiş olmaktadır.  Burada  da yine 

Havalandırma Havuzları Turbo Blowerlarında olduğu gibi tek bir üreticiye 

yönlendirme yapılmaktadır.

Her  UV  üreticisi  kendi  tasarımını  yaptığı  için  aynı  kanal  içerisine  birden  fazla  

markanın  UV modeli  uyumlu  olarak  yerleştirilemeyecektir.  Her  UV  üreticisi  

ürününe  uygun  UV  kanalı tasarımını yapıp yükleniciye idareden onay alması için 

vermelidir. Yani betonarme UV kanalı, satın  alma  aşamasında  UV  markası  ve  

modeli  belirlendikten  sonra  üretici  tarafından  verilen kanal tasarımı ile 

belirlenmelidir.

Bu nedenlerle ,

UV Dezenfeksiyon kanalında toplam 4 adet UV ünitesi ve her ünitede 1 adet UV 

bankası olacaktır. Ve Her bir modül, arıtılmış atıksu akışına dik olacaktır 

(90derece) ifadeleri çıkartılarak

„‟Yapım aşamasında Her UV üretici tarafından  UV kanalı tasarımını yapıp  

idareden onay alınacaktır. „‟ ifadesi eklenebilir mi?.  Böylece tüm UV  tedarikçileri 

teklif verebilecek durumda olacak hem de rekabet şartları daha hakkaniyetli 

6.Madde de açıklanmıştır.

EVET 

Zeyilname No.3

Madde 4

14 63

Cilt 4/4 Çizelgeler

(Mekanik İşler Özel 

Birim Fiyat 

Tanımları)

MOBF-12

MOBF – 12  Son Çöktürme Havuzları Sıyırıcıları

Fethiye AAT son çöktürme ünitesi ile ilgili bazı net olmayan kısımlar vardır.

Projede uzatmalı köprü olarak belirtilmesine rağmen şartname tam köprülü 

tanımlamıştır. Esas alınması gereken nedir? Şartname savak temizleme 

fırçasından bahsederken; proje çizimlerinde gösterilmemiştir, uygulanacak mıdır, 

konuya açıklık getirebilir misiniz ? Sıyırma şekli paletli mi yoksa motorlu olacaktır? 

Çizim paletli olarak belirtmiş. Savak detayları belirtilmemiştir. Üretici bu konuda 

standartlara uymak koşulu ile kendi dizaynını yapmakta serbest midir ? 

Çizim dikkate alınacaktır. Şartnamede değişiklik yapılacaktır.

EVET 

Zeyilname No.3

Madde 5

15 22

Cilt 4/4 Çizelgeler

(Mekanik İşler Özel 

Birim Fiyat 

Tanımları)

MOBF-1.1

MÖBF-1.1  GİRİŞ TERFİ POMPALARI

Pompa, ulusal ve uluslararası standartlara (IEC 34-1, CSA) uygun olarak 

onaylanmış olmalıdır.”  İbaresi bulunmaktadır. Yerli üreticiler genellikle  TSE 12599 

standartlarına uygun üretim yapmaktadır. Şartnameye eklenebilir mi ? 

Şartnamenin 24. Sayfasında “Pompaların kaldırılmasında kullanılan kılavuz 

çubukları ve kaldırma zincirleri paslanmaz çelik TS EN 100088-1‟e uygun 1,4404 

(AISI 316) olacaktır.” Yazmakta. Yine ayı sayfada bir önceki ifade ile çelişen şu 

metin yer almakta “Pompaların kaldırılmasında kullanılan kılavuz çubukları ve 

kaldırma zincirleri  TS EN 1561 ve çinko kaplaması 700 gr/m2‟den az olmayacak 

şekilde sıcak daldırma galvaniz olacaktır.” Bu 2 ifade çelişmekte olup tekliflerde 

hangisi dikkate alınmalıdır. 

Pompa, ulusal ve uluslararası standartlara (IEC 34-1, CSA) uygun olmalıdır.

Pompaların kaldırılmasında kullanılan kılavuz çubukları ve kaldırma zincirleri 

paslanmaz çelik TS EN 100088-1‟e uygun 1,4404 (AISI 316) olacaktır.

EVET

Zeyilname No.3

Madde 6

16 25

Cilt 4/4 Çizelgeler

(Mekanik İşler Özel 

Birim Fiyat 

Tanımları)

MOBF-1.2

MÖBF-1.2  KUM POMPALARI

Dalgıç pompaların deşarj boruları ve kanallar TS EN 1088-1‟e uygun 1,4404 (AISI 

316L) paslanmaz çelik olacaktır.”  Bu ibarede pompanın hangi parçasını 

tanımladığı açık değildir. Pompa verimi en az %40 olacak şekilde talep edilmiş. Bu 

küçük pompalarda genellikle daha küçük  pompa verimi sağlanmaktadır. Bu ifade 

%30-35 olarak değiştirilebilir mi ? “Fan malzemesi sertleştirilmiş alaşımlı çelik 

olacaktır. Minimum sertlik oranı 30 HBR olacaktır.” Burada belirtilen HBR değeri 

nedir?  Literatürde  HRC(Rockwell) ve HB(Brinell) değerleri mevcut.  Bunlardan 

hangisi kullanılacaktır?  

"Dalgıç pompaların deşarj boruları ve kanallar TS EN 1088-1‟e uygun 

1,4404 (AISI 316L) paslanmaz çelik olacaktır." bu ibaresi sehven yayılmıştır 

ve dikkate alınmamalıdır.

Pompa verimi en az %40 olmalıdır.

Sertlik oranı 30 HRC olacaktır.

EVET 

Zeyilname No.3

Madde 7

17 27

Cilt 4/4 Çizelgeler

(Mekanik İşler Özel 

Birim Fiyat 

Tanımları)

MOBF-1.3

MÖBF-1.3  GERİ DEVİR POMPASI

Herhangi bir cıvatalı bağlantıyı sökmeden kaldırılmasına kılavuzluk edecek bir ray 

sistem ile otomatik deşarj bağlantıları bulunacaktır. Pompaların kaldırılmasında 

kullanılan kılavuz çubukları ve kaldırma zincirleri paslanmaz çelik TS EN 10088-

1‟e uygun olacaktır”   Burada pompanın kızak sistemli dalgıç pompa olduğu 

anlaşılmaktadır. Fakat aynı başlık altında sayfa 28‟de tabloda “frekans konvertörlü 

tüplü dalgıç tip” yazıyor. Pompa tipi konusunda birbiri ile çelişen ifadeler yer 

almaktadır. Konu netleştirilmelidir. Pompa verimi en az %75 istenmekte. Dalgıç 

pompa seçilecek olursa %75 verimi sağlanabilirken , tüplü dalgıç pompa için 

sağlanabilecek verim %60 olabilmektedir. Şartname bununla uygun hale 

getirilebilir mi? 

Geridevir pompaları frekans konvertörlü tüplü dalgıç tip olacaktır.

Pompa verimi en az %75 olmalıdır.

EVET 

Zeyilname No.3

Madde 8

18

Cilt 4/4 Çizelgeler

(Mekanik İşler Özel 

Birim Fiyat 

Tanımları)

MOBF-1.5

MÖBF-1.5  SÜPERNANT POMPALARI

Pompaların kaldırılmasında kullanılan kılavuz çubukları ve kaldırma zincirleri 

paslanmaz çelik TS EN 100088-1‟e uygun 1,4404 (AISI 316) olacaktır.”  Şeklinde 

ibare bulunurken pompa malzemesi ile ilgili tabloda (sayfa 31) Kaldırma ekipmanı 

ve kılavuz ray olarak kendini tekrarlayan iki satır bulunmakta ve bunların birinde 

“TS EN 10088- 1‟e uygun 1,4404 (AISI 316)”  yazarken diğerinde “TS EN 1088-1‟e 

uygun 1,4301 (AISI 304)”  yazmaktadır. Konunun netleştirilmesi gerekir. 

Pompaların kaldırılmasında kullanılan kılavuz çubukları ve kaldırma zincirleri 

paslanmaz çelik TS EN 100088-1‟e uygun 1,4404 (AISI 316) olacaktır.

EVET

Zeyilname No.3

Madde 9

19

Cilt 4/4 Çizelgeler

(Mekanik İşler Özel 

Birim Fiyat 

Tanımları)

MOBF-1.6

MÖBF-1.6  GERİ DEVİR FAZLA ÇAMUR POMPALARI

İstenen ettikleri verim en az%55 iken  genellikle sağlanabilen  verim %50‟ de 

kalmaktadır. Bu değer %50 olarak değiştirilebilir mi ? 

Pompa verimi en az %55 olmalıdır. HAYIR

20
105

Cilt 4/4 Çizelgeler

(Elektrik İşleri Özel 

Birim Fiyat 

Tanımları)

EÖBF-17

Metraj Cetveli_MUS-W7 dosyası Elektrik İşleri No.5 içeriğinde yer alan EÖBF-17 

poz no‟lu kısımda  belirtilen  ADP  –  1  Panosunda  yapılacak  tadilat  Cilt  4  

koduyla  başlayan  poz tariflerinde  ve  tek  hatta  gösterilen  jeneratör  transfer  

sisteminin  dahil  edilmesiyle  sınırlı olacak mıdır? Yukarıda belirtilen kapsam harici 

bir revizyon söz konusu olacak ise beslenen MCC gruplarına eklenecek ekipman 

listesinin paylaşılmasını rica ederiz.  

Güç artışından, trafo değişikliği&ilavesinden, jeneratör 

değişikliği&ilavesinden ve yeni kompanzasyon sisteminden dolayı ADP-1 

panosunda yapılması gereken bütün değişiklikleri kapsar.

HAYIR

21
106

Cilt 4/4 Çizelgeler

(Elektrik İşleri Özel 

Birim Fiyat 

Tanımları)

EÖBF-18

Metraj  Cetveli_MUS-W7  dosyası  Elektrik  İşleri  No.5  içeriğinde  yer  alan  

EÖBF-18  poz no‟lu kısımda belirtilen ADP – 2 Panosu Cilt 4 koduyla başlayan poz 

tariflerinde ve tek hatta gösterilen  jeneratör  transfer  sisteminin  dahil  edilmesiyle  

sınırlı  olacak  mıdır?  Yukarıda belirtilen  kapsam  harici  bir  revizyon  söz  konusu  

olacak  ise  beslenen  MCC  gruplarına eklenecek ekipman listesinin 

paylaşılmasını rica ederiz. 

Güç artışından, trafo değişikliği&ilavesinden, jeneratör 

değişikliği&ilavesinden ve yeni kompanzasyon sisteminden dolayı ADP-2 

panosunda yapılması gereken bütün değişiklikleri kapsar.

HAYIR

22
107

Cilt 4/4 Çizelgeler

(Elektrik İşleri Özel 

Birim Fiyat 

Tanımları)

EÖBF-24

Metraj  Cetveli_MUS-W7  dosyası  Elektrik  İşleri  No.5  içeriğinde  yer  alan  

EÖBF-24  poz no‟lu  kısımda  belirtilen  mevcut  MCC  Panolarına  tadilat  

yapılması  Cilt  4  koduyla  başlayan poz tariflerinde belirtilen revizyon kalemlerinin 

netleşmesi için MCC gruplarına eklenen yada çıkarılan herhangi bir ekipman var 

ise listesinin paylaşılmasını rica ederiz. Ayrıca arızalı bir şalt malzemesi mevcut ise 

belirtilmesini rica ederiz  

MCC gruplarına eklenen yada çıkarılan herhangi bir ekipman ve arızalı 

ekipman listesi tarafımızda yoktur.
HAYIR

23
108

Cilt 4/4 Çizelgeler

(Elektrik İşleri Özel 

Birim Fiyat 

Tanımları)

EÖBF-32

Metraj  Cetveli_MUS-W7  dosyası  Elektrik  İşleri  No.5  içeriğinde  yer  alan  

EÖBF-32  poz no‟lu  kısımda  belirtilen  mevcut  ADP-3  Panosuna  ait  detay  tek  

hat  ve  yerleşim  üzerinde görülememiştir. Bu talebin netleşmesi için detay çizim 

ve dosya paylaşılmasını rica ederiz. 

Revize proje ekte verilmiştir

(Bakınız:667-FET-ELK-AAT-TJB-001)

EVET

Zeyilname No.3

Madde 2

24
108

Cilt 4/4 Çizelgeler

(Elektrik İşleri Özel 

Birim Fiyat 

Tanımları)

EÖBF-33

Metraj  Cetveli_MUS-W7  dosyası  Elektrik  İşleri  No.5  içeriğinde  yer  alan  

EÖBF-33  poz no‟lu  kısımda  belirtilen  mevcut  SAP-2  Panosuna  ait  detay  tek  

hat  ve  yerleşim  üzerinde görülememiştir. Bu talebin netleşmesi için detay çizim 

ve dosya paylaşılmasını rica ederiz.  

Revize proje ekte verilmiştir

(Bakınız:667-FET-ELK-AAT-TJB-001)

EVET

Zeyilname No.3

Madde 2

25

Cilt 2/4 Teknik 

Şartnameler

Sayfa : 237

Bölüm 7.1

Madde 6.3
Orta gerilim hücresi marka ve model belirtilmesini rica ederiz.  Teknik şartnamede belirtildiği özelliklerde temin edilebilir. HAYIR

26 91
Bölüm 4-Teklif 

Formları

İş Bitirme Belgesinin dolar kuruna çevrilmesi için; Form EXP – 4.2(a) Spesifik 

İnşaat ve Sözleşme Yönetimi Deneyimi formunun alt açıklamasında belirtildiği 

üzere geçmiş yıllara ait iş deneyim belgelerimizin tutarlarını, belgeye ilişkin 

sözleşme tarihindeki T.C. Merkez Bankası Döviz Alış kurunu kullanarak ABD 

Doları eşdeğerini belirleyeceğimizi anlıyoruz, teyit eder misiniz.

Doğrudur HAYIR

27 54
Bölüm 4-Teklif 

Formları

Teklif Mektubu a bendinde tüm dosyaların incelediğine dair bildirim yapmış 

olacağımızdan dolayı, teklifle birlikte tüm teknik şartname(7.1), çevresel, sosyal , 

sağlık ve güvenlik gereklilikleri (7.2) ve ekleri, varsa zeyilnameler vb. dokümanlar 

onaylanarak aslı ve kopyalarının dosyaya ilave edilmeyeceğini anlıyoruz teyit eder 

misiniz.

Doğrudur HAYIR

Sayfa 2/5



No.
Ġhale Dokümanı 

Sayfa No

Ġhale Dokümanı 

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

Ġhale Dokümanında bir 

değiĢiklik gerekli: EVET 

veya HAYIR (Eğer "EVET" 

ise DeğiĢiklik Numarasını 

Veriniz) 

28 - -

Ciro bilanço tablolarında inşaat, mekanik ve/veya elektrik gibi bedellerin ayrıca 

gösterilemediği için, Finansal yeterlilik tablolarında belirtilen İnşaat Cirosundan 

kasıt olarak yapılan işlerin sadece inşaat kısmının değil, gerçekleştirilen işlerin 

tamamı (inşaat, mekanik, elektrik işleri) olduğunu anlıyoruz teyit eder misiniz.

Doğrudur HAYIR

29 14 Bölüm 1-TST

İhale dokümanı Bölüm-3 Değerlendirme ve yeterlilik kriter 12.1 maddesinde 

belirtildiği üzere teklif mektubu ve çizelgeler ile bölüm-4‟teki teklif formları üzerinde 

değişiklik yapılmadan hazırlanacaktır. Ancak gerekli form sayısı fazla olması ve 

dijital hallerinin ihale dosyasında verilmemesi nedeniyle hata oranı oldukça 

fazladır. Bu tür hataların önüne geçebilmek adına formların değiştirilebilir hallerinin 

istekli firmalara iletilmesini talep ediyoruz.

Bölüm 4'de yer alan Yeterlilik Formalrının dijitalleri verilmeyecektir. HAYIR

30 - -
Ayrıntılı zemin etüd raporunu ihale dosyası içinde göremedik. Dosya içerisinde 

varsa yönlendirmenizi, yoksa katılımcı firmalar ile paylaşılmasını talep ediyoruz.
Bknz. Cevap No.2

EVET

Zeyilname No.3

Madde 1

31 63
Bölüm 4-Teklif 

Formları

İhale dokümanı Bölüm-3 Değerlendirme ve yeterlilik kriterleri altındaki “4.Kilit 

Personel Listesi” kapsamında bulunan personellerin firma bünyesinde SGK olarak 

çalışma zorunluluğu var mıdır? Ya da ilgili listeye atıfta bulunarak yeterli kriterlere 

sahip teknik personelleri çalıştıracağımıza dair taahhüt vermemiz yeterli olacak 

mıdır?

Bu konuda şöyle bir örnek vermek istiyorum. Talep edilen A sınıfı İSG Uzmanı 

hiçbir firmada yoktur, genel olarak dışarıdan hizmet alınmaktadır. Ve burada hangi 

İSG Uzmanı atanacağına ilişkin önden bilgi sahibi olamıyoruz. Şeklen bir bütünlük 

oluşturması adına personel bildirim formlarında talep edilen standart formun nasıl 

doldurulacağını bildirmenizi rica ederiz.

Teklif Sahibi, Bölüm 3, Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri, Madde 4, Kilit 

Personel'e uygun olarak Sözleşmenin uygulanması için gerekli olan 

Personeli göstermeli ve tahhüt etmelidir.

Kilit Personel olarak telep edilen Personelin temin edilmesi Teklif Sahibinin 

sorumluluğundadır.

Herbir kilit personel için Bölüm 4, Teklif Formları, Form PER-1 ve Form PER-

2'in doldurulması gerekmektedir ve bu FORM'larda verilmesi istenen 

bilgilerin yoruma açık olmayacak basitlikte ve netlikte olduğu 

düşünüldüğünden bu talebiniz uygun bulunmamaktadır. 

HAYIR

32 65
Bölüm 4-Teklif 

Formları

İhale dokümanı Bölüm-3 Değerlendirme ve yeterlilik kriterleri altındaki “5.Ekipman” 

listesindeki araçları bölgeden kiralama yöntemi ile tedarik ediyoruz. Bölüm-4‟teki 

standart formunda talep edilen hangi şantiyede olduğu, modeli, kapasitesi vb. 

bilgiler değişiklik gösterdiğinden dolayı formun doldurulması konusunda 

bilgilendirmenizi rica ederiz.

Bölüm 3, Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri, Madde 5, Ekipman başlığı 

altında  yer alan ve Sözleşmenin uygulanması için gerekli olan Ekipman ve 

kapasite/özellikleri bu bölümde belirtilmekte olup Teklif Sahibi, Bölüm III‟te 

(Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri) listelenen teknik ekipman gereklerini 

karşılayacak uygun kabiliyete sahip olduğunu açıkça gösteren yeterli bilgiyi 

verecektir.

HAYIR

33 58
Bölüm 4-Teklif 

Formları

İhale dokümanı Bölüm-3 Teklif formlarındaki “2.Ödeme Para Birimleri Çizelgesi” ve 

“3.Düzeltme Verisi Çizelgeleri” olarak verilen tablolar kurumunuz tarafından 

hesaplama yapılacağını anlıyoruz. İhale dosyasında bizim vermeyeceğimizi 

düşünüyoruz, teyit eder misiniz.

 Bölüm-3 Teklif Formlarındaki “2.Ödeme Para Birimleri Çizelgesi Teklif 

Sahibi tarafından doldurulacaktır.

3.Düzeltme Verisi Çizelgeleri'n de ise eğer Teklif Sahibinin, Teklifinin bir 

bölümünü veya tümünü Türk Lirası olarak vermesi durumunda, bu tutarı

Yerel Para Birimindeki Tutar" ı kolonundaki değeri yazması beklenmektedir. 

HAYIR

34 - -

Geri devir merkezi projesinde borular çelik, aynı proje üzerinde oluşturulan 

malzeme listesinde SS316L, birim fiyat tarifinde ise SS304L olarak görünmektedir. 

Bu ve bunun gibi tezatlıklarda hangi dokümanı baz almamız gerektiği belirtmenizi 

rica ederiz.

SS304L olacaktır.

Evet

Zeyilname No.3

Madde 10

35 - -

UV sistemi için imalatçı firmaların farklı teknik özelliklerde ürünleri bulunmaktadır. 

Şartnamelerin geneline bağlı kalmak, tesisin hidroliğini etkilemeyecek ve çıkış 

suyu standartlarını sağlamak koşulu ile yeni bir tasarım yapılmasının uygunluğunu 

teyit eder misiniz.

6.Madde de açıklanmıştır.

Evet

Zeyilname No.3

Madde 4

36 - -

Turbo tip blowerların manyetik yataklı olması ve bununda hava soğutmalı olması 

belirtilmiş. Manyetik yataklı koşuluna bağlı kalarak soğutma sisteminin hava veya 

su soğutmalı olarak düzeltilmesinin üretici firma çeşitliliği açısından yarar 

sağlayacağını düşünüyoruz, değerlendirmenize sunarız.

5.Madde de açıklanmıştır.

Evet 

Zeyilname No.3 

Madde 3

37 - -

Son çöktürme havuzu savak grubunda dalgıç perde detayını göremedik. Savak, 

dalgıç perde, vb. paslanmaz imalat grubunun sac kalınlığı, yüksekliği vb. 

detayların dosya içerisinde varsa yönlendirmenizi; yoksa detayların paylaşılmasını 

rica ederiz.

14.Madde de açıklanmıştır.

Evet 

Zeyilname No.3

Madde 5

38 - -

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), Fethiye AAT II. Etap 

Yapım İşi (25.000 m3/gün) için istekli durumundayız. 

İhale dokümanlarını satın aldık, ancak DVD içerisinde KISIM 1 ve içindeki Teklif 

Formları‟nın yer almadığını tespit ettik.

 

Teklif Formları‟nın tarafımıza canlı doküman (Word, Excel vb..) olarak iletilmesi 

hususunda gereğini arz ederiz

Bknz. Cevap No.29 HAYIR

39 - -

Görebildiğim kadarı ile ana dokümanlar sadece basılı olarak verilmiş, ekleri ve 

çizimler ise elektronik formatta verilmişler.

Eğer mümkünse ana dokümanlarında  İdare tarafından elektronik formatta 

paylaşılması mümkün müdür, ofis içinde farklı kişilerin çalışabilmesi ve 

özellikle anahtar kelime aranabilmesine katkı sağlayacak  ihale hazırlanmasında 

yardımcı olacaktır

Bknz. Cevap No.29 HAYIR

40 47

Bölüm 3-

Değerlendirme ve 

Yeterlilik Kriterleri

Son 5 yıla ait (2014-2018) Asgari Ortalama Yıllık İnşaart Cirosu Hesabında; Ortak 

Girişim olarak tanımlanan İşlerin Fatura Suretlerini yapacağımız Tablo ekinde 

sunmamız yeterli olacak mıdır?

Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri, Madde 3.2, Ortalama Yıllık 

İnşaat Cirosu kriterinde belirtilen dokümanlarla birlikte destekleyici doküman 

niteliğinde her türlü dokümanın sunulması gerekmektedir. Buna daha önce 

bir ortak girişim üyesi olarak yapılan İşlere ait Faturaların suretleri de 

dahildir.

HAYIR

41 - -

Fethiye AAT 2. Etap Yapım İşi (25.000 m3/gün)” işine istekli olarak katılacağız. 

Teklif formları ihale dosyasında soft-copy olarak sunulmuştur. Tekliflerin 

hazırlanması aşamasında hem olası hata ve şablon düzensizliklerine karşı, hem 

de zaman kaybını önlemek açısından bu formları istekliler ile dijital ortamda 

paylaşmanız mümkün müdür

Bknz. Cevap No.29 HAYIR

42 - -
Mevcuttaki kum pompaları ile birlikte basma hatları ve vanaları da sökülecek 

midir?

"MOBF-19 Kum Ayırıcı Borulamaları" tarifinde belirtildiği gibi basma boru 

hatları ve ilgili vanaları sökülerek yenilenecektir.
HAYIR

43 - -
Yeni kum pompaları aynı şekilde sabit olarak mı montaj yapılacak, yoksa köprü 

üzerine montaj yapılıp yeni bir sistem geliştirilecek midir?
Aynı şekilde sabit olarak montajı yapılacaktır. HAYIR

44 - -

Mevcuttaki kapaklar UV ünitesi hariç genel itibariyle manueldir. Bu ihale 

kapsamında savak tipi kapakların oransal kontrollü olduğu belirtilmiş. Buradan 

diğer kapaklarında on-off kontrollü olduğunu düşünüyoruz, teyit eder misiniz

Teyit ederiz. HAYIR

45 - -

Otomasyonun sağlanmazı adına mevcuttaki kapaklara aktüatör takılması 

yapılacak mıdır? Şartnameler de bu iş kapsamında göremedik, varsa 

yönlendirmenizi rica ederiz

Mevcut kapaklara aktüatör takılmayacaktır. HAYIR

46 - -

Mevcuttaki vanalar manuel olup, bu iş kapsamındaki şartnamede sadece hava 

hattında oransal kullanılacağını gördük, diğerlerinin manuel vanalar kullanılacağını 

düşünüyoruz teyit eder misiz

Teyit ederiz. HAYIR

47 - -

Mevcutta havalandırma havuzuna ait paslanmaz çelik hava hatları manuel wafer 

kelebek vanaya kadar mevcuttur. Şartnamelerden bu hattın blowera kadar 

değişeceğini görüyoruz teyit eder misiz. Yoksa sadece kelebek vanadan sonraki 

boru hattı mı değişecektir

MOBF - 17 ye uygun olarak blowera kadar değişecektir. HAYIR

48 - -

Mevcuttaki savak grubu malzemelerinin kalınlığı yaklaşık 3mm‟dir. Bu ihale 

kapsamındaki şartnamelerde “eğer paslanmaz grubu için detay belirtilmiyorsa 

6mm alınız” olarak yazmaktadır. Yine havalandırma havuzu çıkışında 5 mm savak 

yapılması detayı bulunmaktadır.  Savak grubunun kalınlığı hususunda detay 

paylamanızı talep ediyoruz

Havalandırma havuzu çıkışındaki savak paslanmaz sac kalınlığı en az 5mm 

olacaktır.

Şartnamelerde “Paslanmaz çelik yapıların malzeme kalınlığı aksi 

belirtilmediği sürece en az 6 mm olacaktır” ibaresinde kalınlık 3mm olarak 

düzeltilecektir.

EVET

Zeyilname No.3

Madde 11

49 - -

Geri devir pompa merkezindeki kolon tip dalgıç pompalarda standart ıslak tip 

dalgıç pompalara dönüş yapılması enerji tasarrufu için avantaj sağlayacağı 

öngörülmektedir. Yeni pompaların ıslak tip olarak alınması uygun mudur

Mevcut pompalar gibi geridevir pompaları frekans konvertörlü tüplü dalgıç 

tip olacaktır.
HAYIR

50 28 Bölüm 1-TST

İhale Prosedürleri E. Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması, En Avantajlı 

Teklif 40.1 (a) maddesinde ihale dokümanını gerekliliklerini önemli ölçüde 

karşılayan ibaresine açıklık getirmenizi,

İhale Dokümanı içinde belirtilmiş olan yeterlilik kriterlerinin karşılanması ile 

birlikte yine İhale dokümanı içerisinde Teklif Sahiplerinden istenmiş olan tüm 

bilgilerin esas itibariyle karşılanması anlamındadır.

HAYIR

51 118

Bölüm 8 – 

Sözleşme Genel 

Koşulları

İhale Prosedürleri, D. Maliyet Kontrolü, Sözleşme fiyatında yapılan değişiklikler 

37.1 maddesinde “Gerçekleştirilen işin nihai miktarı eğer Metraj Cetvelinde belli bir 

kalem için gösterilen miktardan yüzde 25‟ten fazla değişiklik gösteriyorsa, bu 

değişikliğin İlk Sözleşme Bedelini yüzde 1 aşması kaydıyla, Proje Müdürü, söz 

konusu değişikliğe imkân verecek şekilde fiyatı ayarlayacaktır.” denilmekte olup 

yapılacak olan fiyat ayarlamasının nasıl yapılacağı hakkında açıklık getirmenizi,

Proje Müdürü, İşverenin uygun görüşünü alarak velirleyecektir. HAYIR

52 - -

Fethiye Aat II Etap İnşaat İmalatları Kapsamında;

a) Selektör Tankında (BIOP) yapılacak olan 72,49 Tn ağırlığındaki çelik 

konstrüksiyona ait projeler bulunmamaktadır

b) TM4-AAT arası Mevcut Terfi hattının projesi bulunmamakta olup verilmesini

a) Çelik konstrüksiyona ait Revize ve Yeni Çizimler Zeyilname ekinde 

verilmektedir

b) Sözkonusu proje Sözleşme imzalanacak olan firmaya verilecektir.

EVET

Zeyilname No.3

MADDE 17

53 -
Cil4

Metraj Cetvelleri

TM4-AAT arası yapılacak olan Vantuz ve Tahliye yapıları İnşaatına ait Metraj 

cetvelinde sadece 1 adet Tahliye Yapısı için fiyat istenmiş vantuz yapısı için fiyat 

istenmemiştir. Açıklık getirmenizi

Vantuz için bir yapı öngörülmemiştir. HAYIR

54
102, 103, 104

Cilt 4/4 Çizelgeler

(Elektrik İşleri Özel 

Birim Fiyat 

Tanımları)

EÖBF-3, EÖBF-

5..EÖBF-9

EÖBF-3, EÖBF-5..EÖBF-9 nolu birim fiyat tariflerinde belirtilen Ana PLC Panosu , 

mevcut PLC-1 ,mevcut PLC-2, mevcut PLC-3, mevcut PLC-4, mevcut PLC-5 

panolarına ait pano projeleri ihale dökümanları arasında görülememiştir. Söz 

konusu projelerin iletilmesi rica olunur

Söz konusu paneller mevcut paneller olup elimizde herhangibir çizimi 

bulunmamaktadır.
HAYIR

55
667-FET-ELK-AAT-

HHV-001

Cilt 3

Çizimler

Havalandırma havuzları mekanik projelerinde CV101, CV102, CV103, CV104 

kodlu vanalar elektrikli aktüatörlü görünmektedir. Fakat elektrik projelerinde söz 

konusu vanalar görünmemektedir. Ayrıca mekanik projelerde vanaların on-off 

veya oransal olduğuna dair herhangi bir bilgi verilmemiştir. Konuya açıklık 

getirilmesi rica olunur

İlgili Proje revize edilmiş ve Zeyilname No.1 ekinde verilmektedir. (Çizim 

No.:667-FET-ELK-AAT-HHV-001)

EVET

Zeyilname No.3

Madde 16
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56 77

Cilt 4/4 Çizelgeler

(Mekanik İşler Özel 

Birim Fiyat 

Tanımları)

MOBF-25

MOBF-25 terfi merkezi borulaması pozu içeriği tam olarak anlaşılamamaktadır. 

Dwg projesinde “sarı” olarak çizilen borular, ek parçaları ve vana grubu olan;

Yeni hattın 2 pompa basma hatları, yedek pompa basma hattından kurt ağızı 

alınarak yeni kollektöre de bağlantı yapılması, yeni kollektör, yeni ve eski 

kollektörde bulunan demontaj parçası, yeni kollektör tahliye hattı olarak verilmiştir. 

Bu bilgilin teyit edilmesi

Yeni olan pompalara ait ilgili borulamalar, vana, çekvalf vb. ekipmanların 

imalatı yapılacaktır. Eski hat (kollektör) ile bağlantı sadece yerinde mevcut 

olan Y parçasınin yeni hatta bağlanması ile sağlanacaktır. Çizimlerde sarı 

renk ile gösterilen borulamalar geçerlidir.

HAYIR

57 41

Cilt 4/4 Çizelgeler

(Mekanik İşler Özel 

Birim Fiyat 

Tanımları)

MOBF-4.1

MOBF–4.1 ızgara giriş – çıkış kapakları birim fiyat tariflerinde ve projede 2 adet 

fakat metraj cetvelinde 4 adet olarak verilmiştir. Diğer 2 adetin nereye 

montajlanacağı hakkında açıklık getirilmesi,

Kapak adeti 2 adet olacak.

EVET

Zeyilname No.3

Madde 12

58 - -

Ön artımada mevcut bulunan, yerine yenisi getirilecek mekanik ekipmanların 

söküm ve teslim işleri ile ilgili birim fiyat tariflerinde bilgi bulunmamaktadır. Bu 

konuya açıklık getirilmesi

Yeni yapılacak iş kapsamında düşünülmüştür.

Evet 

Zeyilname No.3

Madde 13 / Madde 14

59 - -

V1 DEBİMETRE ODASI” nın 44 numaralı geri devir debimetre yapısı olduğunu, 

“GERİDEVİR VE FAZLA ÇAMUR DEBİMETRE ODASI” nın ise 47 numaralı fazla 

çamur debimetre yapısı olduğu görülmektedir. Bunu teyit etmenizi

Teyit ederiz. HAYIR

60 - -

Süzüntü suyu pompa basma hattı Ø200 PE100 olarak yazılmış fakat proje 

tablosunda vana, çekvana ve demontaj DN125 olarak verilmiş. Bunun açıklığa 

kavuşturulması

Çekvana ve demontaj DN200 olacak.

EVET 

Zeyilname No.3 

Madde 15

61 75

Cilt 4/4 Çizelgeler

(Mekanik İşler Özel 

Birim Fiyat 

Tanımları)

MOBF-16.1

MOBF-16.1 2 havalandırma havuzu difüzör toplamı 6.720 olarak verilmiş. Projeye 

bakıldığında 1 difüzör tarlasında 21x10= 210 adet, 1 havuzda 20 difüzör tarlası = 

4.200 adet, 2 havuzda toplam 8.400 adet difüzör hesaplanmaktadır. Difüzör 

tarlasının detay çizimi olmadığından mevcut projeye bakıldığında tarlayı 

çevreleyen borulamada herhangi bir support bulunmamaktadır. Dolayısı ile ihaleye 

girecek olan firmalar buralara support fiyatı koymayacaklardır. Bu durumda boruda 

seyim olacağı aşikardır. bu konulara açıklık getirmenizi,

Şartnamedeki difüzör adetleri geçerlidir. Çizim üzerindeki yerleşim adetleri 

gösterim amacı ile verilmiştir.

Difüzör support sistemi ile ilgili olarak MOBF-16 da "•	Membranlı disk 

difüzörler HDPE malzemeden yapılmış boru, redüksiyon, dişli geçiş parçası 

montaj destek ve seviye ayar elemanları vs. dahil komple temin edilecektir." 

ibare bulunmaktadır.

HAYIR

62 77

Cilt 4/4 Çizelgeler

(Mekanik İşler Özel 

Birim Fiyat 

Tanımları)

MOBF-23

Geri devir binası basma hatları projesinde CS olarak tanımlanmış. Fakat MOBF-23 

tariflerinde “Atmosfere açık olan borulamalar AISI 304L kalite paslanmaz çelikten 

yapılacaktır.” İbaresi bulunmaktadır. Pompa basma hatları ile ilişkin açıklık 

getirilmesi

34.Madde de açıklanmıştır.

EVET 

Zeyilname No.3

Madde 10

63 49

Cilt 4/4 Çizelgeler

(Mekanik İşler Özel 

Birim Fiyat 

Tanımları)

MOBF-7.2

MOBF-7.2 Turbo blowerlarla ilgili olarak;

Şartnamede, "Turbo blower yataklama sistemi manyetik yataklı olacaktır." ve 

“blowerın soğutma sistemi hava ile yapılacaktır." ifadeleri mevcuttur. Bu ifade tek 

bir firmaya yönlendirme yapmaktadır. İhaleyi kazanan firmanın satın alma 

aşamasında, tedarikçi seçimi sürecinde, yeterli rekabet koşulunun 

sağlanmamasına sebep olacaktır. Şartnamede manyetik yataklı veya hava yataklı 

tip turbo blower olarak değişiklik yapılması, yada “soğutma sistemi hava veya sıvı 

veya her ikside” olarak değiştirilirse birçok turbo blower tedarikçisi teklif 

verebilecek durumda olacak rekabet şartları daha hakkaniyetli olacaktır. Bu konu 

hususunda gereğinin yapılması

5.Madde de açıklanmıştır.

EVET 

Zeyilname No.3

Madde 3

64 91

Cilt 4/4 Çizelgeler

(Mekanik İşler Özel 

Birim Fiyat 

Tanımları)

MOBF-30

MOBF-30 UV Ünitesi ile ilgili olarak, şartnamede;

“UV Dezenfeksiyon kanalında toplam 4 adet UV ünitesi ve her ünitede 1 adet uv 

bankası olacaktır.” İbaresi bulunmaktadır.

Bu tasarım UV sistem üreticisinin tasarımına, Uv lambasının çıkış gücüne göre 

değişiklik gösterebilir.

“Her bir modül, arıtılmış atıksu akışına dik olacaktır (90derece).” İbaresi 

bulunmaktadır.

Bu durum UV sistem üreticisinin tasarımına göre değişmektedir.

“Her bir UV modülü ekteki projede ölçüleri verilen betonarme kanal içerisine 

yerleştirilecektir.” İbaresi bulunmaktadır.

Bu ifadeler tek bir firmaya yönlendirme yapmaktadır. İhaleyi kazanan firmanın satın 

alma aşamasında, tedarikçi seçimi sürecinde, yeterli rekabet koşulunun 

sağlanmamasına sebep olacaktır

Her uv üreticisi kendi tasarımını yaptığı için aynı kanal içerisine birden fazla 

markanın uv modeli uyumlu olarak yerleştirilemeyecektir. Her UV üreticisi ürününe 

uygun uv kanalı tasarımını yapıp yükleniciye idareden onay alması için vermelidir. 

Yani betonarme UV kanalı, satın alma aşamasında UV markası ve modeli 

belirlendikten sonra üretici tarafından verilen kanal tasarımı ile belirlenmelidir. Bu 

konu hususunda gereğinin yapılması

6.Madde de açıklanmıştır.

EVET 

Zeyilname No.3 

Madde 4

65 76

Cilt 4/4 Çizelgeler

(Mekanik İşler Özel 

Birim Fiyat 

Tanımları)

MOBF-20

Saha borulama işleri kapsamında;

“200.1.2” Ø110 pe100 boru köpük haznesi – çamur tankı arasında bulunmaktadır. 

Fakat MOBF–20 fiyat tariflerinde “Köpük pompaları ile çamur dengeleme tankı 

arasındaki HDPE borulamalar ve montaj için gerekli olan bağlantı flanşları, boru 

mesnet elemanları, vanalar, çekvalfler, demontaj parçaları vs. gibi aksesuarları ile 

beraber temin edilmesi, montajı ve testlerinin yapılarak çalışır halde teslimi iş 

kapsamında olacaktır.” İbaresi bulunmaktadır. Bu hattın fiyatının nereden alınacağı 

hakkında açıklık getirilmesi

MOBF - 20 den alınacaktır. HAYIR

66 77

Cilt 4/4 Çizelgeler

(Mekanik İşler Özel 

Birim Fiyat 

Tanımları)

MOBF-23

“200.1.4” Ø 800 pe100 boru geri devir terfi merkezi – selektör tankı arasında 

bulunmaktadır. Fakat MOBF-23 fiyat tarifinde “Anaerobik tank girişindeki geridevir 

çamur boşaltma borusu bu iş kapsamındadır.” İbaresi bulunmaktadır. Bu hattın 

fiyatının nereden alınacağı hakkında açıklık getirilmesi

MOBF - 23 den alınacaktır. HAYIR

67 95

Cilt 4/4 Çizelgeler

(Mekanik İşler Özel 

Birim Fiyat 

Tanımları)

MOBF-31

MOBF-31 pozunda bulunan yardımcı sistemlere ait projeler bulunmamaktadır. İlgili 

(MOBF-31.2) birim fiyat tariflerinde de miktarlar bulunmadığından ilgili pozlara ait 

maliyet çalışması yapılamamaktadır. Bu konuyla alakalı projelerinin ya da 

miktarların tarafımıza verilmesi

Yapıların ilgili paftalarında yardımcı sistemler gösterilmiştir. HAYIR

68 - -

Şartnamede UV için; Her bir modül, arıtılmış atıksu akışına dik olacaktır 

(90derece) ifadesi yer almaktadır.

UV Dezenfeksiyon kanalında toplam 4 adet UV ünitesi ve her ünitede 1 adet UV 

bankası olacaktır. 

Bu tasarım UV sistem üreticisinin tasarımına, UV lambasının çıkış gücüne göre 

değişiklik gösterebilir. Her UV üreticisi kendi tasarımını yaptığı için ayrı kanal 

içerisine birden fazla markanın UV modeli uyumlu olarak yerleştirilemeyecektir. 

Hakkaniyetli bir rekabet ortamının oluşabilmesi ve daha fazla alternatif ürün 

sunulabilmesi adına, İdareden onay almak şartı ile her UV üreticisi ürününe uygun 

UV kanalı tasarımını yaparak teklif verebilmesi uygun mudur?

6.Madde de açıklanmıştır.

EVET

Zeyilname No.3

Madde 4

69 - -

Şartnamede, "Turbo blower yataklama sistemi manyetik yataklı olacaktır." ifadesi 

mevcuttur.

Hem manyetik yataklı, hem hava soğutmalı olarak talep edildiğinde, manyetik 

yataklı tip turbo blower tedarikçilerinin de bazılarının elimine edilmesi ile tek bir 

tedarikçiye şans verilmesi söz konusudur.

Şartnamede manyetik yataklı veya hava yataklı tip turbo blower olarak değişiklik 

yapılırsa, birçok turbo blower tedarikçisi teklif verebilecek durumda olacak rekabet 

şartları daha hakkaniyetli olacaktır.

Yüklenci İdareden onay almak şartı ile bu maddenin esnetilerek blower 

seçimlerinin bu doğrultuda yapılarak teklif verebilmesi uygun mudur?

5.Madde de açıklanmıştır.

EVET 

Zeyilname No.3 

Madde 3

70 - -

İhalesi yapılacak olan Fethiye AAT II. Etap Yapım İşi ile ilgili olarak, Türkiye ve 

Dünya‟daki mevcut durum göz önüne alındığında her hangi bir erteleme kararı 

alınabilir mi?
İhaleye Son Teklif verme Tarihi değiştirilmiştir

EVET

Zeyilname No.1 ve 2

71 - -

İdarenizin düzenlemiş olduğu “ Fethiye AAT 2. Etap Yapım İşi (25.000m3/gün)” 

işine ait dosyayı satın aldık ve istekli olarak hazırlanıyoruz. Ancak gelinen noktada 

ülkemizde ve dünyada yaşanan koronavirüs salgın vakası sebebi ile 

çalışmalarımız sekteye uğramıştır. İhale kapsamı, elektrik ve mekanik imalatlar 

ağırlıklıdır. Ekipmanların ve sistemlerin büyük bölümü için Yurtdışı kaynaklı firmalar 

ile temas kurulmuştur. Ancak neredeyse tamamına yakınından “ Salgın nedeni ile 

çalışmalara ara verdiklerini ve teklif sunamayacaklarını” bildiren dönüşler aldık. 

Teklif sunan firmalar da tekliflerini geri çekmiş, belirttikleri termin sürelerine 

uyamayacaklarını belirtmişlerdir.

Bu nedenle sağlıklı bir teklif çalışması hazırlanabilmesi ve rekabet ortamının 

sağlıklı yürüyebilmesi için ihale tarihinin uygun göreceğiniz makul bir süre ile 

ertelenmesini talep etmekteyiz. Bilgilerinize sunar, gereğini arz ederiz.

İhaleye Son Teklif verme Tarihi değiştirilmiştir
EVET

Zeyilname No.1 ve 2

72 - -

30.03.2020 Tarihinde ihalesi yapılacak olan “FETHİYE ATIKSU ARITMA TESİSİ 

II.ETAP YAPIM İŞİ”‟ne;   tüm Dünyada  ve  Türkiye‟de karşılaşılan  Korona virüs  

(COVİD-19)  nedeniyle Tedarikçilerden fiyat temini konusunda gecikmeler olmakta 

ve bu sebeple  aksaklıklar yaşanmaktadır. İhale süresinin bu sebeplerden dolayı 

uzatılmasını talep etmekteyiz

İhaleye Son Teklif verme Tarihi değiştirilmiştir
EVET

Zeyilname No.1 ve 2
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73 - -

14.04.2020  tarihinde  yapilacak  olan Fethiye  AAT II. Etap Yapısı İşi (25.000  

m3/gün) lhalesi ile ilgili olarak Antma Alanmm bulundugu yer ve TM4  - AAT arasi  

terfi hattmda zemin  ile ilgili  olarak ihale dokümanları icerisinde jeolojik rapor yer  

almamaktadir. Bu nedenle buralarda yapilacak olan  imalatlar icin zemin klasi ve 

zeminin su seviyesi bilinememektedir.  Ihale teklifini etkileyecek olan bu konu  ile  

ilgili  olarak tarafimizm bildirilrnesi hususunda geregini arz ederiz

Fethiye AAT için lütfen Madde 2'ye bakınız

Fethiye AAT ile TM4 arasında yapılması planlanan terfi hattı için zemin 

raporu bulunmamaktadır. Teklif sahiplerinin Zeyilname No.3 ekinde verilen 

AAT sahasına ait zemin raporundaki bilgileri kullanarak Mühendislik 

yaklaşımı yapmaları gerekmektedir.

HAYIR
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İhale Dökümanlarının ingilizcesi var mı acaba?

Yoksa tüm dökümanlar Türkçe mi?
İhale Dokümanalrı sadece Türkçe dilinde hazırlanmıştır. HAYIR
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Bölüm IV, 

Teklif Formları

Geçici teminat standart formunuz da Kurumunuz adı Lehdar olarak görünüyor. 

Ancak bankalar bankacılık sisteminde Lehdar‟ın başvuran firma, Kurumun ise 

Muhatab olması gerektiği, aksi takdir de mektubun uygun olmayacağını  

belirtiyorlar. Bu ikilemin düzeltilmesi hususunda değerlendirmelerinizi rica 

ediyorum

Bu form Proje finansörü olan dünya bankasının standart ihale dokümanları 

içerisindeki standart formudur. Ayrıca, yakın dönemde aynı form kullanılarak 

yapılan ihalelerde bu form ile geçici teminat mektubu alınmasında bir zorluk 

yaşanmamıştır. 

HAYIR
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