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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

İSTANBUL VALİLİĞİ 
İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ 

 (İPKB) 
 

İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) 
 

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ’NE 
 (CEB3-WB3-GÜÇL-ONAR-02) 

 
İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 

ZEYİLNAME NO.01 
 

I. GİRİŞ: 
 

Teklif veren firmalar bu zeyilnamenin bir kopyasını teklif bilgilerinin 8.1 maddesi uyarınca 
tekliflerinin içine dahil edeceklerdir. 
 
Bu Zeyilname, 
 

1. İdare (İşveren)’den sağlanan ilave bilgiler veya oluşan değişiklikler sonucu olarak; Orijinal 
dökümanların belirli hükümlerinin yerine geçmek, değiştirmek veya ekleme yapmak, 

 
2. Teklif Sahiplerine verilen orijinal dökümanlardaki belirli hususlara açıklık getirmek amacıyla 

gönderilmektedir. 
 
Bu Zeyilname, Teklif Sahiplerinin satın almış oldukları ihale dokümanı sayısına bakılmaksızın her 
bir Teklif Sahibine bir kopya olarak gönderilmektedir. Teklif Sahiplerine Talimatların 10.2 maddesi 
gereği Teklif Sahipleri, bu zeyilnamenin ellerine geçtiğini İdareye yazılı olarak bildireceklerdir. 
Teklif sahipleri Zeyilname No.01’de verilen tüm değişiklikler ve açıklamaları, İdare tarafından 
kendilerine verilen ihale dokümanlarına ekleyeceklerdir. 
 
Bu Zeyilname sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Zeyilname ve sözleşme evrakının diğer 
kısımları arasında herhangi bir farklılık ve çelişki olması ve bu durumun yeni bir Zeyilname ile 
değiştirilmemesi halinde bu Zeyilnamenin hükümleri geçerlidir. Teklif sahipleri bu Zeyilname de 
yazılı tüm işlerin yapım bedellerini de götürü teklif fiyatına dahil edeceklerdir. 
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II. DEĞİŞİKLİKLER 
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İhale Dokümanı 
İlgili Madde 

ve/veya 
doküman  

İhale Dokümanındaki 
İlk Hali 

(Orjinal Madde) 
Değişik Hali 

01 4 
İhaleye Davet 

Metni Madde 5 

 
Teklifler, teklif açılış tarihinden 
itibaren 90 takvim günü süreyle 
geçerli olacak ve teklif para birimi 
cinsinden veya konvertibil başka bir 
para birimi cinsinden ihale paketi 
için 1.000.000,00 TL veya eşdeğeri 
bir geçici teminatla birlikte aşağıda 
verilen adrese 01 Ağustos 2022 
günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar 
teslim edilmelidir. Elektronik teklife 
izin verilmeyecektir. 
 

 
Teklifler, teklif açılış tarihinden 
itibaren 90 takvim günü süreyle 
geçerli olacak ve teklif para birimi 
cinsinden veya konvertibil başka bir 
para birimi cinsinden ihale paketi için 
1.000.000,00 TL veya eşdeğeri bir 
geçici teminatla birlikte aşağıda 
verilen adrese 18 Ağustos 2022 günü 
saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim 
edilmelidir. Elektronik teklife izin 
verilmeyecektir. 
 

02 112 

Cilt 1/2 Özel İhale 
Dökümanları 

Bölüm V. Teklif 
Bilgileri Madde 

(20.1) 

Tekliflerin son verilme tarihi: 01 
Ağustos 2022 günü saat (yerel 
saat) 14:00’tür. 

Tekliflerin son verilme tarihi: 18 
Ağustos 2022 günü saat (yerel 
saat) 14:00’tür. 

03 112 

Cilt 1/2 Özel İhale 
Dökümanları 

Bölüm V. Teklif 
Bilgileri Madde 

(23.1) 

 

Tekliflerin açılacağı yer: 

Türkiye Cumhuriyeti  
İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 
(İPKB) 
Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu 
Cad. No:6, Üsküdar/İSTANBUL 
 

Tekliflerin açılacağı tarih: 01 
Ağustos 2022 günü saat (yerel 
saat) 14:00’tür. 

 

Tekliflerin açılacağı yer: 

Türkiye Cumhuriyeti  
İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 
(İPKB) 
Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu 
Cad. No:6, Üsküdar/İSTANBUL 
 

Tekliflerin açılacağı tarih: 18 
Ağustos 2022 günü saat (yerel 
saat) 14:00’tür. 

 

04 107 

Cilt 1/2 Özel İhale 
Dökümanları 

Bölüm V. Teklif 
Bilgileri Madde 

(4.5b) 

Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2017-
2021) içinde yurt içinde veya yurt 
dışında kamu veya özel sektöre ana 
yüklenici veya ortak girişim ortağı 
olarak  yaptığı ve işin yapıldığı 
Kurum ve Kuruluşundan alınan İş 
Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya 
kamu kurum ve kuruluşları ile kamu 
kurumu niteliğindeki kuruluşlar 
dışındaki tüzel kişilere 
gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme 
belgeleri için, belediye sınırları veya 
mücavir alan içinde ise ilgili belediye 
tarafından, belediye sınırları veya 
mücavir alan dışında ise ilgili Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 
onay alınmak zorundadır) ile tevsik 

Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2017-
2021) içinde yurt içinde veya yurt 
dışında kamu veya özel sektöre ana 
yüklenici veya ortak girişim ortağı 
olarak  yaptığı ve işin yapıldığı Kurum 
ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme 
belgeleri (Gerçek kişi veya kamu 
kurum ve kuruluşları ile kamu 
kurumu niteliğindeki kuruluşlar 
dışındaki tüzel kişilere 
gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme 
belgeleri için, belediye sınırları veya 
mücavir alan içinde ise ilgili belediye 
tarafından, belediye sınırları veya 
mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 
onay alınmak zorundadır) ile tevsik 
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edilmek koşuluyla, bu ihale konusu 
işlerle benzer mahiyette ve 
karmaşıklıkta olmak üzere tek bir 
Sözleşme Paketi kapsamında en az 
12.500 m2  yeni bina inşaatı (alan 
hesaplamalarda kapalı alan toplamı 
dikkate alınacaktır) işini/işlerini 
şartnamesine uygun olarak başarılı 
bir şekilde tamamlamış olması 
gerekmektedir. Son teklif verme 
tarihine kadar alınan iş bitirme 
belgeleri de değerlendirmeye 
alınacaktır. İş durum belgeleri 
geçerli sayılmayacaktır. 

edilmek koşuluyla,  bu  ihale  konusu  
işlerle  benzer mahiyette  ve  
karmaşıklıkta  olmak  üzere  bir  veya  
birden  fazla sözleşme paketi 
kapsamında 12.500 m2    betonarme 
güçlendirme inşaatı  (her  türlü 
betonarme yapı için kimyasal 
enjeksiyon, çelik veya betonarme 
mantolama, betonarme perde  
ilavesi,  epoksi  ile  ankraj  yapılması,  
temel  takviyesi,  karbon  fiber,  vb.  
yöntemler kullanarak)  işlerini  
sözleşme  ve  şartnamesine  uygun  
olarak  başarılı  bir  şekilde  
tamamlamış  olması gerekmektedir. 
Son teklif verme tarihine kadar alınan 
iş bitirme belgeleri de 
değerlendirmeye alınacaktır. İş 
durum belgeleri geçerli 
sayılmayacaktır. 


