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İHTİYAÇ RAPORU  
İhtiyaç raporunda değişiklik yapılmamıştır.  

 

İDARİ ŞARTNAME  

Mad

de 
Zeyilname Öncesi Zeyilname Sonrası 

3 

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme ta

rih ve saati 

3.1. 
a)İhale kayıt numarası: 2018/58558  

b) İhale usulü: Açık ihale.  

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Eti Maden İşletmeleri Ge

nel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afr

a Sokak No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA  
ç) İhalenin yapılacağı adres: Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra S

okak No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA  
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 14.03.2018  

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00  

f) İhale komisyonunun toplantı yeri:Eti Maden İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. 

Afra Sokak No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA  
3.2.Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarı

da belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla 

da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ula

şmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.  

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi 

bir sebeple geri alınamaz.  

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme ta

rih ve saati 

3.1. 
a)İhale kayıt numarası: 2018/58558  

b) İhale usulü: Açık ihale.  

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Eti Maden İşletmeleri Ge

nel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi  
ç) İhalenin yapılacağı adres: Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü  
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 20.03.2018  

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00  

f) İhale komisyonunun toplantı yeri:Eti Maden İşletmeleri 

Genel Müdürlük Binası 
3.2.Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarı

da belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla 

da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ula

şmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.  

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi 

bir sebeple geri alınamaz.  

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden 

ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate 

kadar verilen teklifler kabul edilir.  
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3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden 

ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate 

kadar verilen teklifler kabul edilir.  

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de 

ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.  

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TR

T) ulusal saat ayarı esas alınır.  

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de 

ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.  

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TR

T) ulusal saat ayarı esas alınır.  

26 
Geçici teminat Geçerlilik Tarihi: 

11.07.2018 

Geçici teminat Geçerlilik Tarihi: 

17.07.2018 

 

 

SÖZLEŞME TASARISI  
Sözleşme tasarısında değişiklik yapılmamıştır. 

 

TEKNİK ŞARTNAME  

İşle

m* 
Zeyilname Öncesi/Eski Hali Zeyilname Sonrası/Yeni Hali 

 - Projeler.rar 

 - TeknikSartname1.pdf 

 TeknikSartname.pdf - 

 Proje.rar - 

 

*Yapılan değişiklik türünü belirtir:  Yeni eklendi  Silindi  Güncellendi 

 

TEKNİK ŞARTNAME (İDARENİN EKLEDİĞİ)  
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DEĞİŞTİRİLEN MADDELER 

Teknik Şartname 

Madde-6.7 Yol Aydınlatma İşleri 

Mevcut hali 

Bu teknik şartname, yolun aydınlatılmasını teminen iş kapsamındaki elektrik işlerini tarif etmektedir. Yüklenici işbu şartnamenin vaziyet 

planında belirtilen yerlere her 30 metrede 1 direk konumlandırılacak ve şartnamede belirtilen renkler ile direk yazılarını kullanacaktır. 

Değiştirilmiş hali 

Bu teknik şartname, yolun aydınlatılmasını teminen iş kapsamındaki elektrik işlerini tarif etmektedir. Yüklenici işbu şartnamenin ekinde verilen 

detay resme uygun olarak vaziyet planında belirtilen yerlere (Nizamiye girişinden kantara kadar olan kısımda çift yön toplam 600 m) her 30 

metrede 1 direk konumlandırılacak ve şartnamede belirtilen renkler ile direk yazılarını kullanacaktır. 
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