
 

1 

 

ERGENE 1 OSB 1. ETAP YAĞMUR SUYU HATTI YAPIM 
İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 

 
A) İhale konusu işe ilişkin bilgiler; 

İhale konusu işin;  
 a) Adı: Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi 1.Etap Yağmursuyu Şebekesi Yapım İşi 
 b) Türü: Beton/betonarme elemanlar ile yağmursuyu hattı ve bacaları imalatı 
 c) Yapılacağı yer: Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi/ TEKİRDAĞ 
 ç) İşin tanımı : Bölge sınırlarımız içerisinde bulunan ve projede belirtilen sokak ve caddelerde yağmur suyu 

hattı yapım işidir. 
d) Tekliflerin sunulacağı mail adresi : y.maraba@ergene1osb.org 
e) Son teklif verme tarih ve saati : 18.06.2021 , 24:00 

 

B) Genel hususlar ; 

1. İş teklif birim fiyat esaslı olup, yüklenici niteliği, türü, miktarı ve birim fiyat tarifleri ekte belirtilen yapım 
işini, şartnamelere, ekte yer alan projelere ve bunlara ilişkin keşif özetindeki teklif birim fiyatlarını ve 
toplam tutarı sunmalıdır. 

2. İhale konusu iş için fiyat tekliflerinin toplanarak İdare Yönetim Kurulunca değerlendirmesi akabinde en 
uygun teklifi veren ve en uygun deneyime sahip olan lehine sonuçlandırılacaktır.  

3. İdare KİK’e tabi değildir. Ancak şartname ve sözleşmelerde açıkça belirtilmeyen hususlar ile ilgili Yapım 
işleri genel şartnamesi geçerlidir. 

4. İş için altyüklenici kabul edilmeyecektir. 

5. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin 
gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile 
işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; 
teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü 
bilgiyi almış, işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. 

6. İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç 
ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahildir. 

7. Yapılması planlanan hatlar ekte projesinde belirtilmiştir. İdare talep ettiği halde projede revize 
yapılabilecektir. Keşif miktarları %20 artı veya eksi yönde değişebilir. 

8. Bahse konu yapım işi için teminat mektubu istenmeyecek olup, yapılacak hakedişlerden %10 kabul kesintisi 
yapılacaktır. Geçici kabulün yapılması ile %5’i, kesin kabulün yapılması ile %5’i iade edilecektir. 
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9. Hakedişlerde yer alacak metrajlar proje, saha ölçümleri ve malzeme irsaliyelerine göre değerlendirilerek 
idarenin uygun gördüğü biçimde yapılacaktır.  

10. İmalat sırasında 3.şahıslara verilecek olan zararlar yüklenici firma sorumluluğundadır. 

11. Yüklenici birim fiyat tariflerinin tamamını okumuş ve teklifi bu hususlar dahilinde vermiş kabul edilecektir. 
Birim fiyat tariflerinde göz ardı edilen ancak işin yapılması için gerekli olan imalatlar bildirilmelidir.  

12. Kullanılacak tüm malzemeler için idare onayı alınması zorunludur. İdare onayı alınmadan kullanılan 
malzeme için ödeme yapılmayacaktır. 

13. Hafriyat döküm alanı yüklenici tarafından belirlenecektir. Hafriyat dökümü için gerekli tüm giderler 
Yükleniciye aittir.  

14. İş bu yapım işi kapsamında KDV istisna belgesi düzenlenecek olup KDV ödemesi yapılmayacaktır. 

15. Avans verilmeyecektir. 

 

 C) İşin Süresi ; 

İşin süresi yer tesliminden itibaren 120 takvim günüdür. Çalışmaya uygun olmayan gün bulunmamaktadır. 
Yapım işleri genel şartnamesinde yer alan “Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartlar” haricinde süre uzatımı 
verilmeyecektir. 

 

 D) Ödeme Şartları; 

Ödemeler hakediş usulü yapılacaktır. Hakedişlerin İdare onayı alınması akabinde yasal kesintiler yapılarak 
ödemesi 15 gün içerisinde yapılacaktır. 


