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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

İSTANBUL VALİLİĞİ 
İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ 

 (İPKB) 
 

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

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KUZEY KAMPÜS YURT BİNASI YENİDEN YAPIM İNŞAATI 
SÖZLEŞME PAKETİ’NE 
 (AIIB-WB6-YAPIM-03) 

 
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 Zey lname, 
 

1. İdare (İşveren)’den sağlanan lave b lg ler veya oluşan değ ş kl kler sonucu olarak; Or j nal 
dökümanların bel rl  hükümler n n yer ne geçmek, değ şt rmek veya ekleme yapmak, 

 
2. Tekl f Sah pler ne ver len or j nal dökümanlardak  bel rl  hususlara açıklık get rmek amacıyla 

gönder lmekted r. 
 
Bu Zey lname, Tekl f Sah pler n n satın almış oldukları hale dokümanı sayısına bakılmaksızın her b r 
Tekl f Sah b ne b r kopya olarak gönder lmekted r. Tekl f Sah pler ne Tal matların 10.2 maddes  gereğ  
Tekl f Sah pler , bu zey lnamen n eller ne geçt ğ n  İdareye yazılı olarak b ld receklerd r. Tekl f sah pler  
Zey lname No.01’de ver len tüm değ ş kl kler ve açıklamaları, İdare tarafından kend ler ne ver len hale 
dokümanlarına ekleyeceklerd r. 
 
Bu Zey lname sözleşmen n ayrılmaz b r parçasıdır. Bu Zey lname ve sözleşme evrakının d ğer kısımları 
arasında herhang  b r farklılık ve çel şk  olması ve bu durumun yen  b r Zey lname le değ şt r lmemes  
hal nde bu Zey lnamen n hükümler  geçerl d r. Tekl f sah pler  bu Zey lname de yazılı tüm şler n yapım 
bedeller n  de götürü tekl f f yatına dah l edeceklerd r. 
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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 konvertibl başka bir 
para birimi cinsinden ihale paketi 
için 5.500.000 TL veya eşdeğeri bir 
geçici teminatla birlikte aşağıda 
verilen adrese 27 Eylül 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 konvertibl başka bir 
para birimi cinsinden ihale paketi 
için 5.500.000 TL veya eşdeğeri bir 
geçici teminatla birlikte aşağıda 
verilen adrese 10 Ekim 2022 günü 
saat (yerel saat) 14:00’e kadar 
teslim edilmelidir. Elektronik 
teklife izin verilmeyecektir. 
 

02 107 

Cilt 1/2 Özel 
İhale 

Dökümanları 
Bölüm V. Teklif 
Bilgileri Madde 

(20.1) 

Tekliflerin son verilme tarihi: 27 
Eylül 2022 günü saat (yerel saat) 
14:00’tür. 

Tekliflerin son verilme tarihi: 10 
Ekim 2022 günü saat (yerel 
saat) 14:00’tür. 

03 107 

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: 27 Eylül 
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: 10 
Ekim 2022 günü saat (yerel saat) 
14:00’tür. 

 


