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SORULAN SORULARA CEVAPLAR VE AÇIKLAMALAR NO.1 

 
Bu Sorulan Sorulara Cevaplar ve Açıklamalar No.1’in hükümleri, ihale dokümanında yer alan önemli 
hususlara; ihale öncesi Teklif Sahipleri tarafından yazılı olarak İdare’ye yöneltilen sorulara veya açıklama 
taleplerine ilişkin açıklamalar niteliğindedir.  

 
 

No. 
İhale Dokümanı 

İlgili Madde 
ve/veya doküman 

Katılımcı Tarafından Sorulan Soru 
ve İstenen Açıklamalar İdare’nin Yanıtı 

1 

Üsküdar Rehberlik 
ve Araştırma 
Merkezi 
 

Mimari projede yeni asansör imalatı 
gözükmektedir. Fakat asansörün 
bulunduğu yer ile ilgili statik projeler 
ve detaylar verilmemiştir. Yeni 
asansör için ilave betonarme imalat 
yapılacak mıdır? 

Yeni asansörün çelik olarak yapılması 
planlanmıştır. Cilt-III, Bölüm X Elektrik 
Tesisatı Teknik Şartnamesi Madde 9’a 
göre; hazırlanacak asansör projesi için 
Proje Müdürü onayı alındıktan sonra 
uygulama yapılacaktır. 
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Projelerde mevcut hali ile korunması 
istenen mahallerde aynı zamanda 
betonarme güçlendirme imalatları 
görünmektedir. Dolayısı ile bu 
mahallerde ki mevcut imalatlar 
korunamayacağı görünmektedir. Söz 
konusu mevcudu korunma görünen 
mahallerde imalatlar yenilenecek mi? 

Mevcudu korunacak / onarım olarak 
belirtilen mahallerde, güçlendirme 
imalatından dolayı hasar verilen kısımlar; 
mevcuduna uygun olarak tamir 
edilecektir. 
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Paket içerisinde bulunan tüm 
okullara güçlendirme ve diğer 
imalatlar olarak aynı anda 
başlanması gerekli midir? 

Yüklenici, Sözleşme Özel Şartları Madde 
27.1de istenen iş programına göre, işleri 
Hedeflenen Tamamlama Tarihinde 
bitirmek üzere planlama yapacaktır. 
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İhale ekinde verilen ve istenilen 
teknik personelin tümü sahada 
bulundurulması gerekli midir? 

Yüklenici, Teklif Bilgileri Madde 
4.5(d)’de istenen sayı ve vasıfta personeli 
çalışma alanında hazır bulunduracaktır. 
Teknik Personelden herhangi birinin 
sahada bulunmaması durumunda 
Sözleşme Özel Şartları Madde 9.3 
uyarınca ceza uygulanacaktır. 
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Kolon mantolamasından dolayı 
cephelerde oluşan boyut 
değişikliğinden ötürü görünen ve 
korunması istenen doğramalar 
yenilenecek mi? 

Projelerde yenilenmesi öngörülmeyen, 
güçlendirme işleri nedeniyle boyutlarında 
değişiklik olması gereken pencereler 
yenilenecektir. 

 
 
 
 


