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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.  

AÇIKLAMA: 

İhale Dokümanı Teklif Bilgileri (8.2)-(18.1) “Teklifler 1 asıl 1 suret olmak üzere 2 adet 
olacaktır. Verilen asıl ihale dokümanının her sayfası tek tek yetkili kişi/kişilerce imzalanmış ve 
kaşelenmiş olacaktır. Suretler asıl teklifteki tüm belgeleri içerecektir” maddesine ek olarak 
Covid-19 riskine önlem olarak firmalar tekliflerini 1 asıl 1 suret ve 1 CD (tüm teklifin 
taranmış hali) olacak şekilde sunacaklardır. 

SORU 1: 

0.00 kotunda ve 12-17,E’-F’ aksları arasında tasarımı yapılan spor salonu üst tabliyesinde, 
statik plan ve kesitlerinde belirtildiği üzere ardgermeli kirişlerin yapılacağı anlaşılıyor.Ancak 
statik projeleri ve teknik şartnameleri incelediğimizde söz konusu ardgerme kirişlerin statik 
hesapları ve teknik şartnamesi bulunmamaktadır. 

CEVAP 1: 

 * Ard Germe ile teknik şartname bilgileri, Teknik Şartnamenin 2. Bölümü Betonarme 
İşlerinde 2.12 bölümünde Ard Germe Yapım İşleri bölümünde yer almaktadır. 

* Ard germe uygulanan kirişlerin donatı detayları verilmiş olup ard germe hesapları ve 
detayları uygulama firması tarafından belirlenecektir. İlgili çalışmalar Proje Müellifinin 
onayına sunulmalıdır. 
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SORU 2: 

Şartnamede yer alan Pursantaj Listesinde "03.13 Otomasyon İşleri" yer almaktadır. Fakat 
projelerde ya da şartnamede bu bölüm yer almamaktadır. Mekanik kapsamda Otomasyon 
mevcuttur. Bu Mekanik otomasyonun Elektrik kablolama vs işlerini mi kapsamaktadır? Yoksa 
farklı bir otomasyon talebi mi bulunmaktadır? 

CEVAP 2: 

* "03.13 Otomasyon İşleri" Mekanik Otomasyona ait elektrik kablolama vs işlerini 
kapsamaktadır. Farklı bir otomasyon sistemi yapılmayacaktır. 
 
* Mekanik Sistemin Otomasyon sistem bağlantıları ve ilişkileri, teslim edilen CD’de, Mekanik 
projeler içinde hesaplar_raporlar bölümünde İSMEP_42 KSF_OTOMASYON NOKTA 
LİSTESİ A ve B blok için excel dosyasında verilmiştir. 
 
* Teknik Şartnamenin 1. MEKANİK ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME BÖLÜMÜNDE,  1.1.25  
OTOMATİK KONTROL TESİSATI başlığı altında  teknik bilgileri verilmiştir. 
 
 
SORU 3: 

Proje listesinde "Havalandırma Tesisatı" projeleri olduğu görülmektedir. Fakat bu projeler 
dokümanlar içerinde bulunmamaktadır. 

CEVAP 3: 

İlgili projeler Zeyilname _01 ile yayınlanmıştır. Havalandırma tesisatı projeleri, Havalandırma 
akış şemaları ve Teknik şartname de ilgili ilave bölümler Zeyilname_01 içinde yer almaktadır. 
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