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Sayı :  01.02.2018 

Konu : Doğalgaz İç Tesisat Yapım İşi İhalesi  

 

 
 

Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Eskişehir Fuar 
Kongre Merkezi ve Eskişehir Ticaret Odası Hizmet Binası Doğalgaz İç Tesisat işi 
yaptırılacaktır. Söz konusu işe ilişkin şartname teklif mektubu ekindedir. Projelere ulaşmak 
için tıklayınız. 

 
Tekliflerinizin en geç 07.02.2018 Çarşamba saat 17:00'ye kadar Odamız Evrak 

Kayıt birimine teslim edilmesi rica olunur. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Fiyat tekliflerinizin içinde bulunduğu zarfın üzeri zarf kapatıldıktan sonra firma kaşesi ile 

mühürlenerek imzalanmış olması gerekmektedir. Zarfın üzerine ihale konusu yazılmalıdır. 

Sayın Üyemiz, 

 Saygılarımla, 

  

 Ali VAROL 

 Genel Sekreter 

http://www.etonet.org.tr/uploads/20180201-Projeler.rar
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TEKLİF MEKTUBU 

  SIRA NO İŞİN ADI 
TUTARI (TL) 

(KDV HARİÇ) 

1 
Eskişehir Fuar Kongre Merkezi ve Eskişehir Ticaret 
Odası Hizmet Binası Doğalgaz İç Tesisat işi 

 

 

 

                                        Tarih : .../.../2018 

Adres :  ...........................................................................................  

İlgili Kişi :  ............................................................................................ 

Telefon :  ............................................................................................. 

Faks :  ............................................................................................. 

E-Posta :  ......................................... @................................................ 

Teklif mektubuna ekli 17 maddeden oluşan şartnameyi, ekli projeleri ve işbu teklif mektubunu aynen 

kabul ve taahhüt ediyorum.       

 

 

        FİRMA/KAŞE/İMZA  

Ad Soyad (İmzalayan Kişi) 
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ESKİŞEHİR FUAR KONGRE MERKEZİ VE ESKİŞEHİR TİCARET ODASI HİZMET 

BİNASI DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YAPIM İŞİNDE UYGULANACAK ŞARTNAME 

 

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 

1.1. İdarenin;  

a) Adı: Eskişehir Ticaret Odası  

b) Adresi: İstiklal Mh. İki Eylül Cd. 28/6 Odunpazarı / ESKİŞEHİR  

c) Telefon numarası: 0 (222) 222 26 26 

ç) Faks numarası: 0 (222) 230 72 33 

d) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı:  Ahmet Emin Avşar – Proje Kontrol Müdürü 

      0549 807 60 48 

      ahmet.avsar@proplan-pmc.com 

 

      Süleyman Eroğlu – Mekanik İşler Sorumlusu 

      0532 273 11 30 

      Suleyman.eroglu@proplan-pmc.com 

  

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 

2.1. İç tesisat yapım işi: Ekte verilen yerleşim planına uygun olarak iç tesisat doğalgaz hatlarının çekilmesi, 

cihazlara bağlantısının yapılması ve ESGAZ’dan onayının alınarak gazın verilmesi işini anahtar teslimi kapsar. 

 

Madde 3 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

3.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:  

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.  

b) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.  

c) ESGAZ Yetki belgesi. 

 

Madde 4 - Teklif mektubunun verilmesi 

     Teklif Mektubunda ; 

4.1.    Şartnamenin okunup kabul edilmesi, 

4.2.    İrtibat için adres beyanı, telefon, faks numarası ve elektronik posta adresi bilgilerinin verilmesi, 

4.3.    Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, 

4.4.    Tekliflerin geçerlilik süresinin belirtilmesi, gerekmektedir. 

        4.5. Bu ihalenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.  

 

Madde 5 - İhalenin sonuçlanması 

Bildirimler, ihale sonuçlandıktan sonra www.etonet.org.tr adresinden yapılır.  

mailto:ahmet.avsar@proplan-pmc.com
mailto:Suleyman.eroglu@proplan-pmc.com
http://www.etonet.org.tr/
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Madde 6 - Şartnamede değişiklik yapılması 

Şartnamede değişiklik yapılmaması esastır. Ancak tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini 

etkileyecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak 

bildirilmesi halinde, şartnamede değişiklik yapılabilir. 

 

Madde 7 – Satın almanın iptal edilmesinde idarenin serbestliği 

7.1. İdarenin gerekli gördüğü veya şartnamede satın almanın yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi 

mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde veya herhangi bir başka 

nedenle satın alma saatinden önce satın alma işi iptal edilebilir. 

7.2 İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek satın almayı iptal etmekte serbesttir. İdare bütün 

tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. 

7.3. Satın almanın iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. 

7.4. Satın almanın iptali yüklenicilere www.etonet.org.tr adresinden bildirilir. 

 

Madde 8 - Teklif hazırlama giderleri 

8.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak 

için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.  

 

Madde 9 - İşin yapılacağı yerin görülmesi 

9.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için 

gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle 

ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.  

 

9.2. 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 sayılır.  

 

9.3. İstekli veya temsilcilerinin, işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği yapıya 

ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.  

 

9.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı 

kabul edilir.  

http://www.etonet.org.tr/
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Madde 10 - Teklif ve sözleşme türü 

10.1. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine 

bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  

 

Madde 11 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi 

11.1. İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme 

konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.  

 

Madde 12- Tekliflerin geçerlilik süresi 

12.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. Bu süreden daha kısa 

süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.  

 

Madde 13- Teklif fiyatına dahil olan giderler 

13.1. İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, 

harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri 

teklif fiyatına dahildir.  

 

13.2. 13.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin 

oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. 

Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.  

 

13.3. İşin yapımı esnasında İstekli ESGAZ’ın istediği sigorta, proje bedelleri için fark ve hak talebinde 

bulunamaz.  

Madde 14 - İşin yapımı esnasında istenenler 

 

a) İç Tesisat yapım işi: 
1. Ekte verilen genel yerleşim planı üzerindeki hat güzergahı ve çaplarına uygun olarak doğalgaz 

tesisatı projesi çizilecek ESGAZ ‘a onaylatılacaktır. 
2. Endüstriyel Tüketime Giren Kısımların Projesi Müşavir Firmaya onaylatılacaktır.  
3. ESGAZ onayından sonra işe başlanacaktır. 
4. Tüm doğalgaz hatları argon kaynaklı olarak yapılacaktır.  
5. Endüstriyel Şartname statüsüne giren kısımların NDT filmleri çektirilecektir. 
6. Endüstriyel Şartname statüsüne girmeyen kısımlarda ESGAZ iç tesisat şartnamesine uygun 

olarak yapılacaktır (Bu kısımda uygulanacak kaynak yöntemi argon olacaktır) 
7. Doğalgaz tesisatı yapımı esnasında aşağıda belirtilen markalar kullanılacaktır; 

7.1. Doğalgaz Borusu  :  Borusan veya Çayırova  
7.2. SCH Kaynaklı Fittings  :  Eroğlu, Sardoğan, Saytek  
7.3. PN16 Kaynak Boyunlu Flanş :  Eroğlu, Sardoğan, Saytek 
7.4. Flanşlı Doğalgaz Vanası  :  Batu, Faf, Ayvaz 

PN 16 – TG  
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7.5. Dişli Çelik Doğalgaz Vanası  : Batu, Faf, Ayvaz 
PN 16 – TG  

 

7.6. Dişli Pirinç Doğalgaz Vanası: Eca, Kas, Kalde 
Mop 5-20  

7.7. El kurmalı Selonoid Vana : Madas , Gaztech, G.anello 
7.8. Manometre   : Pakkens, Moneks 
7.9. Filtre    : Madas , Gaztech, Eska 

 
8. RMSC ve Servis Kutularından sonraki ekli projede ayrıntısı çizilmiş şekilde Polietilen ve çelik 

borulama işleri 
9. Gaz açımı yapıldığında iş teslim edilmiş sayılacaktır. 

 

Madde 15 - İşin başlangıç tarihi ve süresi 

15.1. İşin başlangıç tarihi, ihale sonucunun kazanan firmaya tebliğ edilmesinin ertesi günüdür. 

15.2. İşin süresi 45 gündür. 

 

Madde 16 - Ödeme 

16.1. Ödeme işin tesliminin yapılıp gazın açılmasını takiben İdarenin onayıyla nakden yapılır.   

 

Madde 17 - İhtilaf ve cezai şartlar  

17.1. Taraflar, işin yapımından kaynaklanacak ihtilaflar hususunda Eskişehir Mahkemelerinin salahiyetini 

kabul ederler.  

 

 

 

 

 


