TEKLİF ÇAĞRISI (RFQ)
RFQ Referansı: UNDP-TUR-RFQ(UR)-2021/037

Date: 14 Ekim 2021

BÖLÜM 1: TEKLİF ÇAĞRISI (RFQ)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi’nin (KDAKP) finansmanı icin,
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu’ndan (IFAD) bir kredi almıştır. Akdeniz (Adana, Mersin, Osmaniye) ve Batı
Karadeniz (Bartın, Kastamonu, Sinop) olmak üzere iki bölgede, 45 ilçeyi kapsayan ve 30.000 haneyi hedefleyen
proje toplam altı ilde uygulanmaktadır. İkinci aşamada, programa iki ilin daha eklenmesinin fizibilitesini
değerlendirecek olup, Kahramanmaraş (Akdeniz) ve Çankırı (Batı Karadeniz) illerinin programa eklenmesi
durumunda 30.000 haneye daha ulaşılacaktır. Uygulama sırasında, proje faaliyetleri yetiştiriciler ve mera
alanlarının çoğunlukla 600 m'nin üzerinde olduğu ve orman köylerinin ve komşu orman köylerinin çoğunun
bulunduğu proje illerindeki yaylalarda ve geçiş alanlarında yoğunlaştırılacaktır. Ancak, 600 m'nin altında (yani 400
ile 600 m arasında) bulunan, topografik faktörler temelinde yani dik, eğimli alanlarda bulunan ve yayla köylerine
benzer özellikler gösteren ve konumları nedeniyle özellikle dezavantajlı olan bazı köyler de, proje desteği için
uygun olduklarından uygulamaya dahil edilebilecektir.

UNDP, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında bu RFQ'nun eklerinde detaylandırılan
“Gölgelik Yapım İşi”ne ilişkin fiyat teklifinizi rica eder.
Bu Teklif Çağrısı aşağıdaki belgeleri içermektedir:
Section 1: This request letter
Section 2: RFQ Instructions and Data
EK 1: Schedule of Requirements
EK 2: Quotation Submission Form
EK 3: Technical and Financial Offer
EK 4: General Terms and Conditions of Contract
EK 5: Technical Drawings
EK 6: Form of Bid Security
Teklifinizi hazırlarken, lutfen RFQ Talimatlarını ve Verilerini rehber olarak kullanınız. Tekliflerin Ek 2: Teklif
Sunma Formu ve Ek 3 Teknik ve Mali Teklif kullanılarak Bölüm 2'de belirtilen yöntem, tarih ve saate göre
sunulması gerektiğini lutfen unutmayınız. Teklifinizin belirtilen süre sonunda veya daha önce sunulmasını
sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Her ne sebeple olursa olsun, son başvuru tarih ve saatinden sonra alınan
teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
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İlginize teşekkür eder, e-tendering Sistemi üzerinden sunacağınız fiyat tekliflerinizi bekleriz.
UNDP Türkiye Ülke Ofisi Office, Satınalma Birimi.
Önemli Not: Bu ihalenin Türkçe çevirisi, sadece bilgi amaçlı paylaşılmıştır. İngilizce ve Türkçe versiyonları arasında bir uyumsuzluk olması
durumunda, İngilizce versiyon geçerli olacaktır. Firmalar tekliflerini İngilizce olarak hazırlayıp, İhalenin İngilizce versiyonundaki formları kullanarak
göndermelidir.
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SECTION 2: RFQ INSTRUCTIONS AND DATA
Giriş

İstekliler, UNDP tarafından yazılı olarak yapılacak her turlu tadilat da dahil olmak uzere, işbu Teklif
Cağrısının (RFQ) butun gereksinimlerine uygun hareket edeceklerdir. Bu RFQ UNDP Programme and
Operations Policies and Procedures (POPP) on Contracts and Procurement uygun olarak
yurutulmektedir.
İbraz edilen butun teklifler İstekliye ait bir teklif olarak değerlendirilecektir ve bu acıkca veya ima
yoluyla, UNDP tarafından bu teklifin kabulu anlamına gelmeyecektir. UNDP bu Teklif Cağrısı (RFQ)
sonucunda herhangi bir İstekliyle bir sozleşme yapma konusunda hicbir yukumluluk altında değildir.
UNDP, UNDP web sitesi uzerinde bir iptal bildiriminin yayınlanması veya isteklilere bildirimde
bulunulması uzerine, UNDP icin hicbir turde sorumluluk olmaksızın, herhangi bir aşamada satın alma
surecini iptal etme hakkını saklı tutar.

Teklif
Sunma
Mühleti

5 Kasım 2021, 07:00 (EST / EDT New York Saati), eİhale sisteminde de belirtildiği şekilde. Sistem
zaman diliminin New York olduğunu lütfen göz önünde bulundurunuz.
Teklifin sunulması gereken saat dilimiyle ilgili herhangi bir şupheniz varsa,
http://www.timeanddate.com/worldclock/ adresine bakınız.

Teklif
Sunma
Yöntemi

Teklifler yalnızca e-tendering yoluyla sunulacak, e-posta ve / veya basılı kopya gönderimi doğrudan
reddedilecektir.
EVENT ID: RFQ-21-037
Bu satın alma süreci, UNDP'nin online ihale sistemi üzerinden yürütülüyor. Teklif vermek isteyen
isteklilerin sisteme kayıt olması gerekmektedir. Bu satın alma süreci, UNDP'nin online ihale sistemi
üzerinden yürütülmektedir. Teklif sunmak isteyen isteklilerin sistemde kayıt olmaları gereklidir. Farklı
dillerde sistem kullanıcı kılavuzları ve videoları için bu sayfayı ziyaret ediniz:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/procurementnotices/resources/
Halihazırda kayıtlı iseniz, https://etendering.partneragencies.org adresine giderek kullanıcı adınızı ve
parolanızı kullanarak giriş yapınız.
Sisteme daha önce hiç kayıt olmadıysanız aşağıdaki linki kullanarak kayıt olabilir ve (ekteki) kullanıcı
kılavuzundaki talimatları takip edebilirsiniz:
https://etendering.partneragencies.org
•Kullanıcı adı: event.guest
•Parola: why2change
Adınız ve soyadınızın arasına “.” (yukarıdakine benzer şekilde) koymak suretiyle iki parçadan oluşan bir
kullanıcı adı oluşturmanız önemle tavsiye edilmektedir. Kayıt olduktan sonra, giriş yapmak için ve
parolanızı değiştirmek için kullanabileceğiniz kayıtlı e-posta adresinize geçerli bir parola gelecektir.
Yeni parolanızın aşağıdaki kriterlere uygun olması gerektiğini unutmayınız:
• En az 8 karakter
• En az bir BÜYÜK HARF
• En az bir küçük harf
• En az bir sayı
▪

İhale dokümanlarını misafir hesabı ile yukarıdaki kullanıcı adı ve şifreyle görüntüleyebilir ve
indirebilirsiniz, ancak katılmak isterseniz sisteme kayıt olmanız gerekmektedir.
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Teklif
hazırlama
maliyeti
Tedarikçini
n
Dolandırıcılı
k ve
Yolsuzluk
Davranış
Kuralları

Hediyeler
ve İkramlar

Menfaat
Çatışması

Seçim sürecinin sonucuna veya yürütülme tarzına bakılmaksızın, Tedarikçinin bir teklifin hazırlanması ve
sunulmasıyla ilişkili hiçbir masrafından dolayı UNDP sorumlu olmayacaktır.
Tüm tedarikçi adayları Birleşmiş Milletler Tedarikçi Davranış Kuralları'nı okumalı ve tedarikçilerden
beklenen minimum standartları sağladığını BM'ye karşı kabul etmelidir. Çalışma, insan hakları, çevre ve
etik davranış ilkelerini içeren Davranış Kuralları aşağıdaki adreste bulunabilir:
https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct
Ayrıca, UNDP, dolandırıcılık, yolsuzluk, hile, etik olmayan ve mesleğe yakışmayan davranışlar ve
UNDP’nin bayilerinin engellenmesi de dâhil olmak üzere yasaklanmış uygulamalar konusunda sıfır
tolerans politikası uygulamaktadır ve bütün isteklilerin/satıcıların satın alma süreci ve sözleşmenin
uygulanması esnasında en yüksek etik standartlara uymasını istemektedir. UNDP’nin dolandırıcılıkla
mücadele politikası aşağıdaki adreste bulunabilir:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/audit/office_of_audit_andin
vestigation.html#anti
İstekliler/satıcılar spor veya kültür etkinliklerine, tema parklarına yönelik rekreasyon gezileri veya tatil,
ulaşım teklifleri veya aşırı pahalı öğle, akşam yemeği davetleri veya benzeri de dahil olmak üzere UNDP
personeline hiçbir şekilde hediye veya ikram teklif etmeyeceklerdir. Bu politikaya uygun olarak, UNDP:
(a) Eğer seçilen İsteklinin bahsi geçen sözleşmenin alınması aşamasında yolsuzluk veya dolandırıcılık
içeren herhangi bir eyleme karıştığını tespit ederse, teklifi reddedecektir; (b) Herhangi bir zamanda eğer
bir satıcının bir UNDP sözleşmesinin imzalanmasında veya bu sözleşme için rekabet edilmesinde
yolsuzluk veya dolandırıcılık içeren herhangi bir faaliyete karıştığını tespit ederse, herhangi bir zamanda,
sonsuza kadar ya da belirtilen süre boyunca, o satıcının sözleşme verilmesi için uygunsuz olduğunu
beyan edecektir.
UNDP, siz ya da bağlı kuruluşlarınızdan herhangi biri veya personeli, gereksinimlerin, tasarımın,
şartnamelerin, maliyet tahminlerinin, ve bu Teklif Çağrısı (RFQ) içerisinde kullanılan diğer bilgilerin
hazırlanması aşamasına dahil olmuşsanız, bu durumu UNDP'ye bildirmek suretiyle, her Tedarikçi
adayının menfaat çatışmalarını önlemesini ve bunlardan kaçınmasını zorunlu tutar. İstekliler diğer
görevler ile veya kendi menfaatleri ile çatışmadan kesin bir şekilde uzak duracaktır ve gelecekteki işleri
hesaba katmadan hareket edecektir. Menfaat çatışması olduğu tespit edilen İstekliler diskalifiye
edilecektir.
İstekliler, Teklifleri içerisinde aşağıdakiler hakkındaki bildiklerini belirtmelidir: a) Eğer işbu Teklif Çağrısı
(RFQ) kapsamında mal ve/veya hizmetleri alan herhangi bir Uygulama Ortağının veya ülke Hükümetinin
ve/veya satın alma pozisyonunda yer alan UNDP personelinin aile bireyleri olan kilit personel veya teklif
veren kurumun sahipleri, yarı-ortakları, görevlileri, müdürleri, onları kontrol eden hissedarları

Genel
Sözleşme
Şartları
Gecikme
Tazminatı

Uygunluk

Kısmen ya da tamamen Hükümetin mülkiyeti altında olan İsteklilerin uygunluğu UNDP’nin detaylı
değerlendirmesine ve diğerlerinin yanında, bağımsız bir ticari kuruluş olarak kayıtlı olma, işletilme ve
yönetilme, hükümetin mülkiyetinin/hissesinin ne ölçüde olduğu, devlet desteği alması, yetkileri ve bu
Teklif Çağrısı (RFQ) ile ilgili bilgilere erişimi gibi çeşitli faktörlerin gözden geçirilmesine bağlı olacaktır.
Diğer İsteklilere karşı haksız avantaja yol açabilecek koşullar Teklifin nihai olarak reddedilmesine yol
açabilir.
Bu RFQ'nun bir sonucu olarak verilecek herhangi bir Satın Alma Emri veya sözleşme, Sözleşme Genel
Koşullarına (SGK) tabi olacaktır:
☒ General Terms and Conditions for Works
Geçerli Hüküm ve Koşullar ve diğer hükümler UNDP/How-we-buy adresinde mevcuttur.
Aşağıdaki gibi uygulanacaktır:
Saha/yer teslminin yapıldığı tarihten sonraki 90 takvim gününü aşan gecikmeye karşılık gün başına
sözleşme tutarının %0,50 tutarında.
Maks. gecikme gün sayısı 20'dir. UNDP, bu sürenin aşılması halinde sözleşmeyi feshetme hakkını saklı
tutar.
UNDP tarafından görevlendirilecek olan bir yüklenici, herhangi bir BM Örgütü veya Dünya Bankası Grubu
veya başka herhangi bir uluslararası Örgüt tarafından askıya alınmamış, yasaklanmamış veya başka bir
şekilde uygun olmadığı tespit edilmemiş olmalıdır. Dolayısıyla, isteklilerin UNDP’ye, bu örgütler
tarafından uygulanan herhangi bir yaptırıma veya geçici askıya alma cezasına tabi olup olmadıklarını
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bildirmeleri gerekir. Bunun yapılmaması, UNDP tarafından yükleniciye verilen herhangi bir sözleşmenin
veya Satın Alma Emrinin sonradan feshedilmesine neden olabilir.
Çalışanlarının, ortak girişim üyelerinin, alt yüklenicilerinin, hizmet sağlayıcılarının, tedarikçilerinin ve/veya
onların çalışanlarının UNDP tarafından tesis edilen uygunluk gereksinimlerini karşılamasını sağlamak
İsteklinin sorumluluğu altındadır.

Teklifin
Para Birimi
Ortak
Girişim,
Konsorsiyu
m veya
Birlik
Sadece bir
Teklif

İstekliler, UNDP ile bağlayıcı bir sözleşme yapmak ve ülkede veya yetkili bir temsilci aracılığıyla hizmetleri
yerine getirmek için yasal ehliyete sahip olmalıdır.
Fiyat teklifleri Türk Lirası (TL) cinsinden verilecektir.
Kabul edilmeyecektir.

Teklifçiler yalnızca 1 (Bir) teklif sunmalıdır.
İki (2) veya daha fazla İstekli tarafından sunulan Tekliflerde aşağıdakilerden herhangi biri tespit edilirse,
bunların tamamı reddedilecektir:
a) Bunların ortak en az bir kontrol edici ortağı, müdürü veya hissedarı olduğu; veya b) Bunlardan birinin
diğerlerinden doğrudan ya da dolaylı bir sübvansiyon aldığı veya almış olduğu; veya
b) Bu RFQ’nun amaçlarına yönelik olarak aynı yasal temsilciye sahip oldukları; veya
c) Birbirleriyle, doğrudan veya ortak üçüncü taraflar vasıtası ile, kendilerini bu RFQ süreci ile ilgili olarak
başka bir İsteklinin Teklifi hakkındaki bilgilere erişebilecek veya başka bir İsteklinin Teklifinden
etkilenebilecek bir pozisyona koyacak şekilde, ilişkileri olduğu;
d) birbirlerinin Teklifine alt yükleniciler olmaları veya bir Teklife ait alt yüklenicinin ayrıca kendi adıyla
başka bir Teklifi Lider Teklif Sahibi olarak sunması; veya

Harçlar ve
vergiler

e) Bir Teklif Sahibinin ekibinde yer alması önerilen bazı kilit personelin, bu RFQ süreci için alınan birden
fazla Teklife katılması. Personel ile ilgili bu koşul, birden fazla Teklife dahil olan alt yükleniciler için geçerli
değildir.
Ayrıcalıklar ve Muafiyetler ile ilgili Anlaşmanın 7 numaralı Kısmının II numaralı Maddesi, diğerlerinin
yanında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun bir alt organı olarak UNDP de dahil olmak üzere, Birleşmiş
Milletler’in, kamu şebeke hizmetleri ile ilgili ücretler haricinde, her türlü doğrudan vergiden muaf
olduğunu, ve resmi kullanım için ithal veya ihraç edilen maddeler ile ilgili olarak gümrük kısıtlama ve
harçlarından ve benzer nitelikteki masraflardan muaf olduğunu belirtir. Tüm teklifler, aşağıda aksi
belirtilmedikçe, doğrudan vergiler ve diğer vergiler ve harçlar hariç olarak sunulacaktır:
Tüm fiyatlara:
☒ KDV ve diğer geçerli dolaylı vergiler hariçtir.
KDV Kanunu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Genel Tebliğleri uyarınca KDV muafiyeti uygulamasının kapsam
ve prosedürlerinin teyit edilmesi amacı ile gerekli şekilde yetkili bir mali danışmana danışmak ve ilgili
makamlardan (Hazine ve Maliye Bakanlığı) bilgi almak ve/veya yayınlanan prosedürleri gözden geçirmek
/ teyit etmek Teklif Sahibinin sorumluluğundadır. Seçilecek Yüklenici, KDV ile ilgili olarak teklif bedelinin
üzerinde herhangi bir meblağ alma hakkına sahip olmayacaktır. Yükleniciye ödenecek toplam sözleşme
tutarı, teklif edilen Toplam Mali Teklif Bedelini aşmayacaktır.

Teklifin dili

UNDP, yükleniciye söz konusu tedariki kapsayan bir KDV muafiyet belgesi verecektir.
İngilizce
Kataloglar, talimatlar ve kullanım kılavuzları da dahil olmak üzere bütün belgeler dahil.
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Previous
Experience

Bu Teklif Talebi ve Eklerinin Türkçe versiyonunun sadece bilgi amaçlı verildiğini unutmayınız. Türkçe ve
İngilizce versiyonlar arasında bir uyumsuzluk olması durumunda, İngilizce versiyon geçerli olacaktır.
İnşaat Alanında en az üç yıl deneyim gerekmektedir.
İsteklinin deneyimli sayılabilmesi için, ana yüklenici olarak, son teklif verme tarihinden geriye doğru üç
yıl içinde en az 1.000.000 TL tutarındaki benzer nitelikteki ve en az bir inşaat yapım işleri sözleşmesini
(yani her türlü bina ve/veya çelik konstrüksiyon inşaatı) başarıyla tamamlamış olması gerekir.
İstekliler, iş deneyimlerini, başarıyla tamamlanan inşaat işlerinin niteliğini ve değerini gösteren ve
işverenlerden alınan İş Bitirme Belgeleri’nin kopyalarını sunarak kanıtlayacaklardır.
İş Bitirme Belgesi asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecektir:
−Proje Adı & Projenin gerçekleştirildiği Ülke/Yer
− İşveren ve Referans İletişim Bilgileri
− Sözleşme Bedeli (ABD Doları karşılığı*)
− İşin yapılma dönemi (tarihleri) ve durumu
− Üstlenilen işlerin türleri
* İstekli, İş Bitirme Belgelerinde belirtilen para birimini, sözleşme imza tarihinde geçerli olan BM
operasyonel döviz kuruna göre TL'ye çevirecektir. BM operasyonel döviz kurları aşağıdaki web sitesinde
mevcuttur: https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php#E

Finansal
Durum
Kilit/Zorunl
u Teknik
Personel
Teklif
Teminatı

UNDP, tüm kanıt belgelerinin (sözleşmeler, faturalar, kabul raporları vb. gibi) asıllarının yanı sıra hem
teklif verenden hem de işverenlerinden daha fazla bilgi/belge talep etme hakkını saklı tutar.
Son 3 yılda (2018, 2019 ve 2020) minimum ortalama yıllık 1.000.000 TL ciro
Ena z 5 yıl tecrübeli İnşaat Mühendisi

30,000.00 TL tutarında olmalıdır.
Kabul Edilebilir Teklif Teminatı Formu: Banka Teminat Mektubu (Şablon için Ek 6, Form'a bakınız)
▪ Teklif teminatı verilen şablona gore ve İngilizce olacaktır.
▪ Teklif teminatının doviz cinsi yukarıda belirtilen tutara gore TL olacaktır.
▪ Şablonda belirtilen alanlar dışında şablonda hicbir değişiklik yapılmayacaktır.
▪ Teklif Teminatı, Teklif Gecerlilik Suresinin sona ermesinden sonraki 30 gune kadar gecerli olacaktır.
(yani, son teklif verme tarihinden 120 gun sonra)
▪ Orijinal Teklif Teminatı, bu Teklif Talebinde belirtilen son teslim tarihinde veya oncesinde aşağıdaki
adrese teslim edilecek ve elektronik sunumun bir parcası olarak PDF kopyası gonderilecektir.
İlgili Kişi: Koray Ceyrek, Satınalma Yetkilisi
Yukari Dikmen Mahallesi, Yıldız Kule, 21st Floor, Turan Guneş Bulvarı Nr:106, 06550, Cankaya, Ankara,
Turkey

Kesin
Teminat

Sunulacak
belgeler

Başarılı teklif sahibinden sözleşmenin imzalanması sırasında sözleşme bedelinin %10'u oranında kesin
teminat istenecektir. Bu teminat, teklif sahibinin teklifinin Kabul edildiğinin UNDP tarafından yazılı olarak
bildirilmesinden sonra en geç 15 gün içinde sunulmalıdır. Seçilen isteklinin bu süre içinde kesin teminatı
sağlamaması halinde telifin Kabul edilmesi hükümsüz kalır ve en uygun fiyatlı bir sonraki teklifi veren
isteklinin teklifinin kabul edildiği bildirilir.
Kesin Teminat, UNDP İnşaat İşleri Genel Sözleşmesi Ek I'de yer alan formatta, akredite bir banka
tarafından düzenlenmeli ve İş Bitim Belgesi’nin verilmesinden sonraki yirmi sekiz güne kadar geçerli
olmalıdır. Kesin Teminat, ancak UNDP İnşaat İşleri Genel Sözleşmesinin 10. Maddesi uyarınca İş Bitim
Belgesi’nin düzenlenmesi üzerine serbest bırakılacaktır.
İstekliler, tekliflerine aşağıdaki belgeleri dahil edeceklerdir:
☒ Ek 2: Usulüne uygun olarak doldurulmuş ve imzalanmış şekilde Teklif Sunma Formu
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Teklif
geçerlilik
süresi
Fiyat
değişimi
Kısmi Fiyat
Teklifleri
Alternatif
Fiyat
Teklifleri
Ödeme
Koşulları

☒ Ek 3: Usulüne uygun olarak doldurulmuş, imzalanmış şekilde ve Ek 1'deki Gereksinimler Listesine uygun
Teknik ve Mali Teklif
☒ Şirketin kuruluşunu ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi;
☒ Geçerli Ticaret Odası Sicil Belgesi (Orijinal belgeler UNDP tarafından talep edilebilir ve talep edildiğinde
sunulacaktır)
☒ İmza Sirküleri / Vekaletname kopyası (Orijinal belgeler UNDP tarafından talep edilebilir ve talep
edildiğinde sunulacaktır)
☒ Sunulan ürünlerin broşürleri / kataloğu veya bu belgelerin, teknik şartnamelere uygunluğu
gösterdiğinin görülebileceği web sitelerine yönelik linkler
☒ Ek 4- Sözleşmelere Ait Genel Hüküm ve Koşulların İmzalı ve Mühürlü kopyası
☒ Ek 6: Usulüne uygun olarak doldurulmuş, imzalanmış şekilde ve Ek 6'deki Teklif Teminatı Formuna
uygun İhale Teminatı
☒ Önceki iş dneyimlerini gösteren İş Bitirme Belgeleri
☒ Zorunlu personelin CV ve Diploma belgeleri
☒ Son 3 yıla ait onaylı mali tablolar ve belgeler
☒ İş Programı, Uygulama Yöntemi Beyanı ve QA/QC belgeleri
Teklifler, Teklif Sunma Mühletinin son tarihinden itibaren 90 gün boyunca geçerli kalacaktır.

Eskalasyon, enflasyon, döviz kurlarındaki dalgalanmalara veya piyasadaki diğer faktörlere dayalı olarak
teklifin alınmasından sonra fiyat teklifinin geçerlilik süresince yapılan hiçbir fiyat değişikliği kabul
edilmeyecektir.
☒ Kabul edilmeyecektir.
☒ Kabul edilmeyecektir.

Sözleşme birim fiyat esasına göre yapılacaktır vesSözleşmenin nihai tutarıı, kontrol mühendisi tarafından
tasdik edilen işlerin eksiksiz ve tatmin edici şekilde ifasında kullanılan fiili iş ve malzeme miktarları ile
sözleşmede yer alan birim fiyatlar esas alınarak belirlenecektir. Yüklenicinin mali teklifi. Bu birim fiyatlar
sabittir ve herhangi bir değişikliğe tabi değildir. Teknik şartnameler veya Keşif Listesi özellikle ve açıkça
aksini belirtmedikçe, UNDP tarafından yalnızca kalıcı işler ölçülecek ve ödenecektir.
Yüklenici yaptığı işlerin ("Nihai Rapor" aracılığıyla UNDP tarafından kabul edildiği şekliyle yapılan işi ve
kullanılan malzemeleri yansıtan) faturasını sunacaktır. UNDP, Raporda ve faturada yer alan miktarı
onaylayarak, Mühendis tarafından düzenlenen ödeme belgesinin alınmasından sonra faturaların
ödemesini gerçekleştirecektir. Mühendis bu tutarda düzeltmeler yapabilir, bu durumda UNDP yalnızca
düzeltilen tutar kadar ödeme yapabilir. Mühendis ayrıca işin herhangi bir zamanda Sözleşme şartlarına
uygun olarak yapılmaması veya gerekli sigorta poliçelerinin veya kesin teminatlarının geçerli ve/veya sıralı
olmaması durumunda faturayı askıya alabilir. Mühendis, Yüklenici tarafından sunulan faturayı,
alınmasından itibaren 15 gün içinde işleme koyacaktır.
Fatura, UNDP tarafından alındığı ve kabul edildiği tarihten itibaren otuz (30) gün içinde ödenecektir.
Yükleniciye sözleşme bedelinin %20'sine kadar avans ödemesi yapılacaktır. Yüklenicinin avans talep
edebilmesi için avans tutarı kadar ek kesin teminat vermesi gerekmektedir.
Ödeme Para Birimi:

Ödemenin
Serbest
Bırakılma
Koşulları

Ödemeler Turk Lirası (TRL) olarak yapılacaktır.
☒ RFQ gerekliliklerine tam uyum temelinde İşlerin Yazılı Kabulü. (Aylık Hakediş)
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Yazışma,
bildirimler
ve
açıklamalar
için
Muhatap
Kişi
Açıklamalar
Değerlendir
me Metodu
Değerlendir
me
kriterleri
Herhangi
bir teklifi
kabul
etmeme
hakkı
Sözleşmeni
n verilmesi
sırasında
gereksiniml
eri
değiştirme
hakkı
Verilecek
Sözleşme
Türü
İş Bitirme
Süresi
Sözleşmeni
n verilmesi
için
beklenen
tarih.
Sözleşme
Verilme
Kararının
Yayınlanma
sı
Politika ve
prosedürler
UNGM
kaydı

Saha
Ziyareti

E-posta adresi: tr.procurement@undp.org
İlgili Kişi: Güray Balaban, Yapım İşleri Satınalma ve Sözleşme Yetkilisi
Any delay in UNDP’s response shall be not used as a reason for extending the deadline for submission,
unless UNDP determines that such an extension is necessary and communicates a new deadline to the
Proposers.
Son teklif verme tarihinden en geç 4 gün önce açıklama talepleri Kabul edilecektir. Bu süreden sonra teklif
sahiplerinden gelen açıklama talepleri kabul edilmeyecektir.
☒Sözleşme, teklif gereksinimlerine tam uygunluk gösteren, en düşük fiyatlı teklife verilecektir.

☒ Ek 1'de belirtilen tüm gerekliliklere tam uygunluk
☒ Genel Sözleşme Koşullarının tam kabulü
UNDP, herhangi bir teklifi kabul etmekle veya bir sözleşme veya Satın Alma Emri düzenlemekle mükellef
değildir.

Sözleşmenin veya Satın Alma Emrinin verilmesi anında, birim fiyatta veya diğer hüküm ve koşullarda
herhangi bir değişiklik olmaksızın, UNDP Türkiye Ülke Ofisi hizmetlerin ve/veya malların miktarını, toplam
teklifin maksimum yüzde yirmi beşi (%25'i) kadar değiştirme (artırma ve azaltma) hakkını saklı tutar.

☒ Contract for Works
Saha/yer tesliminin ve kontrol mühendisinin yer teslimine ilişkin yazılı bildiriminin yapıldığı tarihten
sonraki 90 takvim günü içinde.

Aralık 2021

UNDP, 100.000 ABD Doları ve üzerinde değere sahip sözleşmelerin verildiğine ilişkin kararları ülke ofisi
ve kurumsal UNDP Web sitelerinde yayınlayacaktır.

Bu RFQ, UNDP Programme and Operations Policies and Procedures uygun olarak yürütülmektedir.
Bu RFQ uygulamasından kaynaklanan her türlü Sözleşme, www.ungm.org adresindeki Birleşmiş
Milletler Küresel Pazaryeri (UNGM) web sitesinde uygun düzeyde kayıtlı olmasına bağlı olacaktır.
Teklif Sahibi, UNGM'ye kayıtlı olmasa bile bir teklif sunabilir, ancak Sözleşmenin imzalanması için Teklif
Sahibi seçilirse, Teklif Sahibi sözleşme imzalanmadan önce UNGM'ye kaydolmalıdır.
İsteklilerin, tekliflerini sunmadan önce sahayı ziyaret etmeleri ve yapının mevcut koşullarını tanımaları
teşvik edilir. UNDP, saha ziyareti için herhangi bir düzenleme yapmayacaktır. Yapım işlerinin yeri hakkında
bilgi almak veya masrafları kendisine ait olmak üzere yapım işlerinin yapılacağı sahayı ziyaret etmek
isteyen istekliler için adres aşağıda belirtilmiştir:
Note: UNDP, inşaat başlamadan önce herhangi bir proje yerini veya koordinatını değiştirme hakkını
saklı tutar.
İl
İlçe
Köy/Mahalle
Koordinatlar
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Adana

Tufanbeyli

Mut
Mersin
Toroslar-Mezitli

Covid-19
Özel
Önlemleri

Contingenc
y and
variations

Insurance
of work
Liability
Insurance

Akpınar
Doğanbeyli
Elemanlı
Fatmakuyu
Pınarlar
Ballı
Atlılar
Atlılar
Tepeköy (Kiliseli)

38.198400
38.124000
38.374200
38.188300
38.225250
36.928900
37.117000
37.150000
36.927700

36.210200
36.141300
36.322500
36.371000
36.249000
33.620300
34.392500
34.400000
34.221700

Yukarıda belirtilen sahaları ziyaret etmeleri durumunda Covid-19 ile ilgili riskleri göz önünde
bulundurmak teklif sahiplerinin sorumluluğundadır. UNDP, saha ziyaretleri sırasında ve sonrasında ortaya
çıkabilecek Covid-19 ile ilgili olaylardan ve sağlık sorunlarından sorumlu değildir.
İstekliler, tekliflerini sunmadan önce ve varsa ilgili giderleri tekliflerine dâhil etmek amacıyla, COVID19
bağlamında sözleşmenin ifası boyunca almak zorunda oldukları önlemlere ilişkin olarak tüm yerel
düzenlemeleri ve BM ve UNDP düzenlemelerini inceleyecektir.
Yüklenici, kendi personeli, UNDP personeli, proje paydaşları ve üçüncü tarafların personelinin sağlığını
ve sosyal haklarını korumak amacıyla, sözleşmenin ifası boyunca, tüm yerel düzenlemeler ve BM ve
UNDP’nin zorunlu kıldığı COVID-19 mücadele önlemlerini alacaktır.
UNDP Sözleşmeler için Genel Koşullar “Madde 12 – Tazminat” uyarınca (Teknik Bilgi Formu Madde
24’te verilmiştir), Yüklenici, bu Sözleşme bağlamında almak zorunda olduğu COVID-19 önlemlerine
dayalı veya kaynaklanan, giderleri ve masrafları da dâhil olmak üzere tüm davalar, iddialar, talepler ve
her türlü yükümlülüğe karşı UNDP’yi, görevlilerini, temsilcilerini, memurlarını ve çalışanlarını,
masrafları Yüklenici’ye ait olmak üzere tazmin edecek, masun tutacak ve savunacaktır.
UNDP, Yüklenici ve/veya başka bir üçüncü tarafın ihmalinin neden olduğu COVID-19 ile ilintili sağlık
riskleri veya vakalarından sorumlu tutulamaz.
The contingency allowance to manage variations for the unforeseen and unknown additional
components of Works within the overall general scope is maximum 15% of the contract price. However,
it shall only be accessed by the Contractor upon the approval by the Engineer, who will obtain prior
approval from UNDP as the Employer.
The project engineer (employer’s representative) may use this contingency with no additional
procurement process to manage variations with the approval of UNDP. Any variation that utilizes the
contingency but is not covered by rates in the BOQ or schedule of rates shall be subject to a value for
money analysis by the Engineer and UNDP.
The contingency allowance shall not be used to compensate the Contractor for its fault to include
required items in the Bill of Quantities as per Schedule of Requirements/Technical Specifications or
unreasonably low unit prices of one or more of the items included in the submitted Bill of Quantities.
For all risks stipulated by Clause 21 of UNDP General Conditions of Contract for Civil Works for the 110
% of the total estimated price of the Contract.
Minimum amount of liability insurance (Clause 23 of UNDP General Conditions of Contract for Civil
Works) is 15% of the total estimated price of the Contract.
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ANNEX 1: STATEMENT OF WORKS
CONSTRUCTION OF LIVESTOCK SHADES IN ADANA AND MERSİN PROVINCES
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ADANA VE MERSİN İLLERİNDE GÖLGELİK YAPIM İŞİ
TEKNİK ŞARTNAME
Within the scope of “Construction of Livestock Shades”, Five in Tufanbeyli district pastures of Adana, four in Mut and
Toroslar-Mezitli districts of Mersin Province, 9 similar facilities will be established. In the facilities, shading of ovine and
bovine will be provided.
“Gölgelik İnşaatı” kapsamında 5 adet Adana ili Tufanbeyli ilçesi yaylalarında, 4 adet Mersin ili Mut ve Toroslar-Mezitli
ilçelerine bağlı yaylalarda olmak üzere toplamda 9 benzer tesis kurulacaktır. Tesislerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların
gölgelenmesi sağlanacaktır.
1.

LOCATION // KONUM (MAHAL) BİLGİLERİ
Province // İl

District // İlçe

Adana

Tufanbeyli

Mut
Mersin
Toroslar-Mezitli

Village // Mahalle
Akpınar
Doğanbeyli
Elemanlı
Fatmakuyu
Pınarlar
Ballı
Atlılar
Atlılar
Tepeköy (Kiliseli)

Coordinates // Koordinatlar*
38.198400
36.210200
38.124000
36.141300
38.374200
36.322500
38.188300
36.371000
38.225250
36.249000
36.928900
33.620300
37.117000
34.392500
37.150000
34.400000
36.927700
34.221700

*Note: Adana and Mersin URDP Provincial Project Management Unit may change the coordinates in the location data
above without changing the neighbors.
*Not: Adana ve Mersin KDAKP İl Proje Yürütme Birimi yukarıdaki konum bilgilerinde bulunan mahalleler değiştirilmeden
koordinatlarda değişiklik yapabilir.
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2.

SPECIAL CONDITIONS // ÖZEL ŞARTLAR

2.1 The duration of the work is 90 calendar days from the date on which the Contractor will be given Access to the Site
and receive a notice from the Engineer to commence the Works. Due to the geographical and climatic characteristics
of the site, the access to the site might extend until March 2022. İşin süresi yükleniciye saha erişim izni verildiği ve
mühendisten işleri başlatmak için “iş yeri teslim” bildirimi alındığı tarihten itibaren 90 takvim günüdür. Sahanın
coğrafi ve iklimsel özellikleri nedeniyle siteye erişim izni Mart 2022'ye kadar uzayabilir.
2.2 The Contractor shall submit the Work Program, Method Statement, QA/QC Plan to the Management within 5 (five)
working days from the site delivery. All processes for material procurement times and approvals, will be described
in detail in the work program. Yüklenici yer tesliminden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde İş Programı, Yapım Metodu,
Kalite Güvence ve Kalite Kontrol Planı dokümanlarını İdare’ye sunacaktır. İş programında malzeme tedarik süreleri ve
onayları dahil olmak üzere tüm süreçler ayrıntılı olarak tanımlanacaktır.
2.3 No transportation costs (transports to be made for material supply, horizontal or vertical transportations within the
facility, etc.) will be paid for any production within the scope of this contract. Bu sözleşme bünyesinde hiçbir imalat
için herhangi nakliye bedeli (malzeme temini için yapılacak taşımalar ile tesis içi yatay veya düşey taşımalar vb.)
ödemesi yapılmayacaktır.
2.4 A civil engineer with at least 5 years of experience will be employed as the site supervisor. Şantiye şefi olarak en az
5 yıl tecrübeli inşaat mühendisi istihdam edilecektir.
2.5 Crew and Machine-Equipment List Ekip ve Makine-Ekipman Listesi
✓ 2 Iron Joinery and Welding Teams (will consist of 2 masters and 4 non-skilled workers) 2 adet Demir
Doğrama ve Kaynak İşleri Ekibi (2 usta ve 4 düz işçiden oluşacaktır)
✓ 1 piece of JCB Type Bucket 1 adet JCB Tip Kepçe
✓ 2 Pickup Truck 2 adet Kamyonet
✓ 2 Welding Machines 2 adet Kaynak Makinası
✓ 1 Water Tanks 1 adet Su Tankı
✓ 2 Concrete Vibrators 2 adet Beton Vibratörü
✓ 1 piece of Generator 1 adet Jeneratör
Note: In order to ensure that the work is completed on time, the Administration may ask the Contractor to increase the
number of teams and equipments when it deems necessary.
Not: İşin süresinde tamamlanmasını temin etmek için İdare gerekli gördüğü durumlarda ekip ve ekipman sayısının
artırılmasını Yükleniciden isteyebilir.
2.6 The Control Engineer will decide on the paint color of the iron productions. Demir imalatların boya rengine Kontrol
Mühendisi Karar verecektir.
2.7 The Contractor shall make topographic survey on sites for excavation and filling works before excavation (ground
elevation) and after excavation (grade elevation to be shown by the Control Engineer). Yüklenici kazı ve dolgu işleri
için kazı öncesi (siyah kot) ve kazı sonrası (Kontrol Mühendisinin belirleyeceği kırmızı kot) için saha alımları yapacaktır.
2.8 For each location, one-way signs, 150x100 cm in size, with two legs and at least 50 cm deep to the ground, will be
fixed with concrete. Sign designs will be made by the Management and no payment will be made for the signs. Her
bir mahal için 150x100 cm ölçülerinde, iki ayaklı ve zemine en az 50 cm derinliğinde betonla sabitlenecek tek yönlü
tabelalar konulacaktır. Tabela tasarımları İdare tarafından yapılacak ve tabelalar için herhangi bir ödeme
yapılmayacaktır.
2.9 The contractor shall inform the control engineer before starting the material productions in the factory or workshop.
Material control will be carried out at the factory when the control engineer deems it appropriate. Materials that
are not deemed appropriate by the control engineer will not be used in the construction. Yüklenici, fabrika veya
atölyedeki malzeme imalatlarına başlamadan önce kontrol mühendisini bilgilendirecektir. Kontrol mühendisinin
uygun gördüğü zamanlarda fabrikada malzeme kontrolü yapılacaktır. Kontrol mühendisi tarafından uygun
görülemeyen malzemeler inşaat bünyesinde kullanılmayacaktır.
2.10 All of the painting stages (preparation, anticorrosion and painting) of profile manufacturing in the workshop will be
photographed and presented to the control engineer. Profil imalatlarının atölyedeki boyama aşamalarının (hazırlık,
antipas ve boyama) tamamı fotoğraflandırılarak kontrol mühendisine sunulacaktır.
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2.11 The Contractor shall prepare a material approval form in the format given by the Administration and submit the TSE
and quality certificates of all kinds of materials to be used in the construction to the control engineer before starting
work. Yüklenici, İdare tarafından verilen formatta malzeme onayı formu hazırlayacak ve ekinde işe başlamadan önce
inşaat bünyesinde kullanacağı her türlü malzemenin TSE ile kalite belgelerini kontrol mühendisine ibraz edecektir.
2.12 The Contractor shall prepare a material approval form in the format given by the Administration and submit the TSE
and quality certificates of all kinds of materials to be used in the construction to the control engineer before starting
work. Yüklenici, İdare tarafından verilen formatta malzeme onayı formu hazırlayacak ve ekinde işe başlamadan önce
inşaat bünyesinde kullanacağı her türlü malzemenin TSE ile kalite belgelerini kontrol mühendisine ibraz edecektir.
2.13 Progress payments are issued within the first 5 (five) working days of each month. The test result reports described
in the relevant standards for concrete, steel and other materials will be included in the progress payment annexes.
İlerleme raporları her ayın ilk 5 (beş) iş günü içerisinde düzenlenir. Beton çelik ve diğer malzemeler için ilgili
standartlarda tarif edilen test sonuç raporları ilerleme raporu eklerine konulacaktır.
2.14 The contractor shall strictly comply with the relevant occupational safety legislation in force in all the productions
related to the construction work and shall take all necessary occupational health and safety measures. Yüklenici,
inşaat işi ile ilgili tüm imalatlarda yürürlükteki ilgili iş güvenliği mevzuatına harfiyen uyacak ve gerekli tüm iş sağlığı
ve güvenliği önlemlerini alacaktır.
3.

CANOPY CONSTRUCTION TECHNICAL SPECIFICATIONS // GÖLGELİK YAPIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

3.1 Definition of Work // İşin Tanımı
Construction work covers the application principles of the Canopy structure with 8m x 12m axle dimensions,
reinforced concrete isolated footing, tie beam, water isolation, steel construction / truss system, trapezoidal sheet
metal roof cover. Yapım işi, 8m x 12m aks ölçülerinde, betonarme tekil temelli, bağ kirişli, çelik konstrüksiyonlu /
makas sistemli, trapezoidal sac çatı örtülü gölgelik yapısının montaj işinin uygulama esaslarını kapsamaktadır.
3.2 Construction Parameters // İnşaat Parametreleri
Concrete Class // Beton Sınıfı
Lean Concrete Class // Grobeton Sınıfı
Reinforcement Bar // Donatı Çeliği
Structural Steel // Yapısal Çelik

C25/30
C16/20
B420C

Floor Anchors // Taban Ankrajları

S235JR-S275JR // (Classes are indicated in the project)
6.8 grade

Bolt Grade // Bulon Kalitesi

7990/8.8

Part // Kısım
Columns // Kolonlar
Main Beam // Ana Kiriş
Truss // Makas
Stabiliser Steel // Stabilize Demiri
Purlin // Aşık

Material // Malzeme
80x80x5 mm
60x60x4 mm
60x60x4 mm – 40x40x3 mm
60x60x4 mm
80x60x5 mm

3.3 Construction Requirements // Yapım Şartları
a. General construction shall be built in accordance with Turkish standards.
a. Genel konstrüksiyon tamamen Türk standartlarına uygun olarak imal edilecektir.
b. Steel construction shall be made with bolted connections as shown in the manufacturing project.
b. Çelik konstrüksiyon imalatı projesinde gösterildiği şekilde bulonlu birleşimlerle yapılacaktır.
c. Welding and electrodes to be used on the plates shall comply with FEMA 355B norms.
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c. Plakalarda kullanılacak kaynak ve elektrotlar FEMA 355B normlarına uygun olacaktır.
d. Inspection of weld seams shall be evaluated according to EN 25817 standards.
d. Kaynak dikişlerinin muayenesi EN 25817 standartlarına göre değerlendirilecektir.
e. The head parts of the box profiles will be welded with sheet metal to prevent rusting and will be painted.
e. Kutu profillerin kafa kısımları paslanmayı önlemek için sacla kaynatılarak kapatılıp boyanacaktır.

III. SPECIFICATIONS FOR ITEMS/POSE DEFINITIONS // BİRİM FİYAT/POZ TARİFLERİ ŞARTNAMESİ
The works described in this section include all the necessary materials and losses, loading, horizontal and vertical
transportation, unloading, workmanship, transportation of material to the site, contractor’s profit and general expenses
for the successful completion of the specified items.
Bu bölümde tanımlanan işler için her bir pozda tanımlanan işin tamamlanması için gereken tüm malzeme ve kayıplar,
yükleme, düşey ve dikey nakliye, boşaltma, işçilik, malzemelerin sahaya nakliyesi, yüklenici karı ve genel giderler dahildir.
Whenever item/pose is related to an item/pose number from the official books 1 published by Turkish public institutes,
the definition in this specification shall prevail for any inconsistency. In case of vagueness/absence of an issue in the
item definition in this specification, the official definition shall prevail for only the vagueness/absence.
Bir poz, Türk kamu kurumları tarafından resmi olarak yayınlanan birim fiyat tarifleri kitabında 2 bulunan bir pozla
ilişkilendirilmişse; resmi tanımla olan uyumsuzluklarda bu şartnamedeki tanım geçerlidir. Bu şartnamedeki tanımlarda
belirsiz veya eksik bir husus olması durumunda, eksik ve belirsiz olan husus için resmi tanım geçerlidir.
The units of measurement used in the items/pose definitions are those of the International System of Units (SI). No other
units may be used for measurements, pricing, detail drawings etc. (Any units not mentioned in the technical
documentation must also be expressed in terms of the SI.) Abbreviations used are to be interpreted as follows:
Poz tariflerinde kullanılan ölçüm birimleri Uluslararası Birimler Sistemi (SI) birimleridir. Ölçüm, fiyatlandırma, ve uygulama
çizimleri vb’de başka birimler kullanılmamalıdır. (Teknik dokümanlarda geçmeyen bütün birimler SI sistemine göre
kullanılmalıdır.) Kullanılan kısaltmalar aşağıdaki gibidir.
Mm millimetre // milimetre
m metre // metre
da decare // dekar
mm² square millimetre // milimetre kare
m² square metre // metre kare
m³ cubic metre // metre küp
kg kilogram // kilogram
ton tonne (1000 kg) // ton (1000 kg)
pcs pieces // adet
h hour // saat
L.s. Lump sum // Götürü
1

Official books valid for those specifications are published by;
•
Republic of Turkey Ministry of Environment and Urbanization
•
Republic of Turkey General Directorate of Highways
•
Iller Bank, Turkey
•
Republic of Turkey General Directorate of State Hydraulic Works

2

Bu şartname için aşağıdaki kurumlar tarafından yayınlanan resmi birim fiyat tarifleri geçerlidir:
•
•
•
•
•
•

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
Milli Savunma Bakanlığı
İller Bankası, Türkiye
T.C. Devlet Su İşleri
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Km kilometre // kilometre
L litre // litre
kVAR kilovolt ampere reactive // reaktif güç
% per cent // yüzde

Item no:
Poz no:
INS01
Description/
Specifications
Tanım/
Şartname

Related official
pose/item
number, book
İlgili resmi poz
numarası, kitap
Item no:
Poz no:
INS02
Description/
Specifications
Tanım/
Şartname
Related official
pose/item
number, book
İlgili resmi poz
numarası, kitap
Item no:
Poz no:
INS03

Description/
Specifications
Tanım/

Item
Unit
Poz
Birim
Excavation works by machine without using explosives (Deep and free excavation) m³
// Makine ile patlayıcı madde kullanmadan yapılan kazı işleri (Derin ve Serbest kazı)
Making excavation of all type of soils by machine without using explosives for reinforced concrete
industrial construction at every depth and width, and removing the excavated material from the
pit; refilling the remaining spaces after the construction or installation, and moving the remaining
material up to 200 m or loading onto vehicles; unloading at store, fill site or berm site // Makine ile
patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte ve her cins zeminde betonarme sınai
imalat kazısı yapılması ve kazı çukuru dışına atılması, gerekli imalat veya inşaat yapıldıktan sonra
kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması ve artan kısmın tümünün 200 metreye kadar atılması
veya taşıtlara yükletilmesi, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması
15.120.1101, 15.120.1102, 15.120.1103, 15.120.1105, 15.120.1107, 15.120.1109, 15.120.1001,
15.120.1002 15.120.1003, 15.120.1005, 15.120.1007, 15.120.1009
Republic of Turkey Ministry of Environment and Urbanization // T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Item
Unit
Poz
Birim
Makine ile yumuşak/sert toprak ve küskülük kazılması ile geri dolgusu (serbest kazı m³
ve dolgu)
Backfill (free excavation and backfill) by machine excavating soft/hard soil//Makine ile yumuşak ve
sert küskülük kazılması (serbest kazı), taşıtlara yüklenmesi, 200 metreye kadar taşınması, depo, imla
veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan
boşlukların doldurulması, kazı yeri ile depo veya dolgunun tesviyesi dolgunun sulama ve
sıkıştırılması.
15.120.1001, 15.120.1002 Republic of Turkey Ministry of Environment and Urbanization // T.C.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Item
Unit
Poz
Birim
Pouring the regular ready-mix concrete of C16/20 compressive strength class, grey m³
color, produced at cement plant or purchased and pumped by the cement pump
(including transport of concrete) // Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve
beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal
hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Delivery and placement of ready mix concrete procured from concrete batch plant (Batch plant shall
meet the following requirements; minimum one loader, sufficient number of transmixers and
concrete pumps, backup generator, weight type admixture feeders, 60 m3/h plant capacity, with
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Şartname

air compressor, 4 aggregate bunkers, moisture sensors, conveyor belt-fed, fully automated from
computer control cabinet, having a cement silo with minimum 50 tons of capacity, recycling system
integrated. Batch plant shall have a laboratory capable of performing aggregate and concrete tests.
All instruments of the batch plant shall be regularly calibrated and documented) composed of
water, granulometric washed aggregate with artifical or natural sand designed as per the project
requirements meeting the compressive strength of C 16/20 including cementitious materials and
admixtures. Procurement, transmixer loading & unloading, vertical and horizontal transportation,
placement, consolidation, curing, protection from cold and hot weather, providing mixing and
curing / cleaning water are included. Quality control procedures of the concrete such as specimen
preperation, testing and laboratory services are included. All equipment costs, batch plant
expenses, laboratory expenses, advance payments, indirect costs, contrator costs and contractor
profit are included.
Means of Measurement: As per the dimensions defined in the project, 1 m3 of C 16/20 regular gray
concrete.
Remarks:
1) Prequalification of the batch plant meeting the requirements of TSE and governing standards,
either manufactured at or procured from, shall be submitted to the administation prior to the batch
plant operations for approval. Batch plant can only be used after the approval of the
prequalification documentation proving that the batch plant meets the requirements of TSE.
2) Invoices including the compant information and project name have to be submitted as an
attachment to the payment applications if the concrete is procured from a readymix plant.
3) Admixtures used during the concrete production will be paid seperately.
4) If a concrete pump is not used, the cost of the concrete pump shall be deducted from the analysis.
// Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega
bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli
çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini
yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile
en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve
ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun,
yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı
malzemesi ile C 16/20 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır
beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar
nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması,
soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda
deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve
zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar,
yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve
çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine
nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için
kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman
giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve
basınç dayanımı C 16/20 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 m³fiyatı:
ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
NOT:
1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer
belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz
edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu
tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.
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Related official
pose/item
number, book
İlgili resmi poz
numarası, kitap

Item no:
Poz no:
INS04

Description/
Specifications
Tanım/
Şartname

2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer
suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.
3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.
4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.
15.150.1003 Republic of Turkey Ministry of Environment and Urbanization // T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı

Item
Unit
Poz
Birim
Pouring of gray, regular, ready-mix concrete of compressive strength class C25/30, m³
manufactured in a concrete plant or purchased, and pumped by a concrete pump
(including transportation of concrete) // Beton santralinde üretilen veya satın
alınan ve beton pompasıyla basılan, C25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte,
normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Price per m³ of gray, regular, cast-in-situ, ready-mix concrete with C 25/30 compressive strength,
including any labor, materials and losses, machinery, equipment, instrument and laboratory costs,
any horizontal and vertical carriage, loading and unloading at the work site for performing concrete
quality controls, loading on truck mixers, transportation to the work site, pumping on the cast
location by a concrete pump, compacting with vibrator, watering, protecting from extreme
temperatures and other external effects, maintaining, and taking a sufficient amount of samples for
tests and conducting the required tests on, the ready-mix concrete grout in compliance with the
relevant standard and project design, washed, sieved, and manufactured in C 25/30 class with
granulometric sand-gravel and/or crushed stone, cement, water and additives where necessary, in
a complete concrete plant with appropriate specifications for concrete manufacture (equipped with
min. 60 m³/h capacity, four-cell aggregate bunker, compressor, control cabin for computerized
control, a cement silo with min. 50-ton capacity, a recovery unit, a laboratory with sufficient
capacity to conduct aggregate and concrete tests, a power generator, a sufficient amount of truck
mixers and mobile concrete pumps, min. one loader, additive tank and additive weigh hopper,
moisture meter and similar other equipment, and calibrated) or purchased from a concrete plant
that fulfills the said specifications, loading onto vehicles at the place of supply, production or
purchase, transfer to the concrete plant, unloading from vehicles, stowing and placement at the
concrete plant of any granulometric sand, gravel or crushed stone and cement to be added to the
concrete, supply and transportation of the water to be added to the concrete and used for watering,
supply, and depreciation expenses, of the concrete plant and all other equipment, including other
expenses, contractor's overheads and profit:
UNIT:
Calculated according to dimensions in the project.
NOTE:
1) It is compulsory for the plant where the concrete that is manufactured or purchased from to be
awarded TSE and any other certificates that may be required by the legislation and to present such
certificates to the administration before commencement of production. The concrete with the
certificate of compliance, which fulfills the condition of supply to the market in compliance with the
relevant legislation, may be used in production only if such certificates are found to be appropriate
and the concrete is allowed to be used.
2) If the concrete is supplied by purchase, a copy of the invoices indicating the name of the work
must be attached to the documents of payment.
3) Cost of the additives to be added to the concrete shall be paid separately.
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4) Pump cost is deducted from the analysis, if pump is not used. //

Related official
pose/item
number, book
İlgili resmi poz
numarası, kitap

Item no:
Poz no:
INS05

Description/
Specifications
Tanım/
Şartname

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m³/sa kapasiteli, dört gözlü agrega
bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli
çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini
yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile
en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve
ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun,
yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı
malzemesi ile C 25/30 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır
beton harcının;
beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine
beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan
ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune
alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine
araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve
boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin
edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan
boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun
temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü
diğer giderler ve yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 25/30
olan gri renkte, normal hazır betonun 1 m³fiyatı:
ÖLÇÜ:
Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
NOT:
1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer
belgelere sahip olması
ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun
olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın
alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun
imalatta kullanılması mümkün olacaktır.
2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer
suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.
3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.
4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.
15.150.1005
Republic of Turkey Ministry of Environment and Urbanization // T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Item
Unit
Poz
Birim
Cutting, bending and placement of Ø 8- Ø 28 mm deformed concrete steel bars // Ton
Ø 8- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine
konulması
Technical Description: 1-ton unit price of deformed concrete steel bar including the cutting, bending
and placement of such bars according to the application project, iron bonding wire and any material
required for binding the bars and outages, loading, vertical and horizontal transport and unloading
at workplace, labor, contractor profit and overhead costs.
MEASUREMENT:
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1) The length of the iron including crotchets shall be measured according to the concrete application
drawings.
2) The weights of the steel bars shall be taken from the chart below.
3) Steel bars and joints which are not shown in the project shall not be taken into the calculation
4) The weights (m) in the chart are base for calculation. As bonding wires, steel parts used in the
alignment of steel bars and outages are considered in the analysis, no additional payment shall be
made
5) Carriage will not be paid, it is included to this price.
Diameter (Ø) Unit weight
mmKg/m
80,395
100,617
120,888
141,208
161,578
181,998
202,466
222,984
243,551
264,168
284,834 .
// Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine
konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat
yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil,
1 ton fiyatı:
ÖLÇÜ:
1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.
2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır.
3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz.
4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak
çelikler ve zayiat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz.
5) Nakliye için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır, bu fiyata dahildir.

Related official
pose/item
number, book
İlgili resmi poz
numarası, kitap

Çap (Ø)Birim Ağırlığı
mmKg/m
80,395
100,617
120,888
141,208
161,578
181,998
202,466
222,984
243,551
264,168
284,834
15.160.1003, 15.160.1004
Republic of Turkey Ministry of Environment and Urbanization // T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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Item no:
Poz no:
INS06

Description/
Specifications
Tanım/
Şartname

Item
Unit
Poz
Birim
Manufacturing and installing various iron works of sheet metals, sheet bars and kg
shape iron // Sac levhalar, lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması
ve yerine konulması
All kinds of roof trusses, carrier systems, purlins, rafters, stairs, balconies, bridges, railings, window
and garden railings, roof climbing, cesspools and similar places made of various steel bars, flat bars
and profile irons, grids, all kinds of profile irons. , made with single or double-sided reinforced sheet
metal according to the project; 1 kg price, including iron rivets, bolts, welding and all kinds of
materials and losses, workplace loading, horizontal and vertical transportation, unloading, labor,
contractor general expenses and profit, for water tanks and similar production and similar works
(excluding paint cost) :
DIMENSIONS: It is weighed before painting and assembly together with the manufacturing and
fixing material, if any.
NOTE:
1) However, if the administrations deem necessary, they can verify the weight of the scales over
the project dimensions compared to the weights of all profiles and joint point plates in the table.
As a result of this weighing; 7% more weight is paid compared to the tables, more than 7% of the
weight is not taken into account. If the weight found as a result of this scale is less than the one in
the chart, the scale is taken as the basis, provided that the production is accepted by the
administration.
2) No additional payment will be made for shipping, it is included in the price.
Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit çatı makası, taşıyıcı sistem, aşık,
mertek, merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma,
fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara, her çeşit profil demirlerinden, projesine göre
tek veya çift taraflı takviyeli sac levhalarla yapılan; su depoları ve benzeri imalâtın ve benzeri işlerin
yapılması için demir perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay
ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg
fiyatı :
ÖLÇÜ: İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır.

Related official
pose/item
number, book
İlgili resmi poz
numarası, kitap

Item no:
Poz no:

NOT:
1) Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm
noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı
neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7 den fazla ağırlık dikkate
alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın
idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.
2) Nakliye için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır, bu fiyata dahildir.
15.550.1201, 15.550.1202
Republic of Turkey Ministry of Environment and Urbanization // T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Item
Poz
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INS07
Description/
Specifications
Tanım/
Şartname

Related official
pose/item
number, book
İlgili resmi poz
numarası, kitap

Item no:
Poz no:
INS08

Description/
Specifications
Tanım/
Şartname

Production of reinforced concrete plain surface form works with plywood // m2
Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması
Technical Description: 1 m2 unit price of production reinforced concrete plain surface form works
made of 21 mm thickness plywood (filmed) artificial wood and inner surface lubricated according
to the project and specification, including their disassembly, strengthening against the vibration
required, material and their outages, vertical and horizontal transport at workplace, loadingunloading, labor, contractor profit and overhead costs.
MEASUREMENT: The surfaces facing the form works shall be calculated from their project or by
measuring at site. The surrounding form works of production holes which their gap volume has not
been reduced shall be not taken into the measurement. No hole gap shall be extracted from the
hole side at the form side.
NOTE 1) The form works scaffolding and its carriage shall not be paid, included to this price.
2) The material extracted from the forms shall be the contractor's property.
//
Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyi yağlanmış 21 mm kalınlığında plywood (film kaplı) suni
tahtalardan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, gerekli görülen vibrasyona dayanacak
şekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, bu işler için gerekli gerekli her türlü malzeme ve zayiatı
ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil,
1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ:
Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmayan imalât
deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boşluğu
çıkarılmaz.
NOT:
1) Kalıp iskelesi ve nakliyesi için ayrıca ödeme yapılmayacaktır, bu fiyata dahildir.
2) Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir.
15.180.1003, 15.185.1001
Republic of Turkey Ministry of Environment and Urbanization // T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Item
Unit
Poz
Birim
Waterproofing with a total thickness of 1 mm in 2 layers with elastomeric resin- m2
based liquid plastic coating material //Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama
malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
Cleaning the surfaces prepared according to the approved detail project from loose, broken,
cracked pieces, oil, dust and similar residues that will prevent adhesion, and washing them in
accordance with the technical application conditions of the product, after the surfaces have dried,
the first layer of elastomeric resin-based liquid plastic surface coating material with water for a
maximum of 1 Applying it to the surface in the same direction with brush, roller or spraying method
by thinning at a ratio of /4, the elastomeric resin-based liquid plastic surface coating material as a
second layer, without thinning, by brush, roller or spraying method, perpendicular to the first layer
application, after the time has passed. 1 m² price, including all kinds of materials and losses, labor
equipment and equipment expenses, loading, horizontal and vertical transportation, unloading at
the workplace, establishment and dismantling of work benches when necessary, and contractor's
general expenses and profit.
MEASUREMENT: All insulated surfaces are calculated according to the dimensions in the project.
Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve
benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün teknik uygulama şartlarına uygun
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Related official
pose/item
number, book
İlgili resmi poz
numarası, kitap

Item no:
Poz no:
INS09
Description/
Specifications
Tanım/
Şartname

Related official
pose/item
number, book
İlgili resmi poz
numarası, kitap

Item no:
Poz no:

şekilde yıkanması, yüzeyler kuruduktan sonra, birinci kat olarak elastomerik reçine esaslı sıvı plastik
yüzey kaplama malzemesinin su ile maksimum 1/4 oranında inceltilerek fırça, rulo yada püskürtme
yöntemi ile aynı doğrultuda yüzeye uygulanması, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre
geçtikten sonra ikinci kat olarak elastomerik reçine esaslı sıvı plastik yüzey kaplama malzemesinin
inceltilmeden, birinci kat uygulamaya dik şekilde fırça, rulo yada püskürtme yöntemi ile yüzeye
uygulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay
ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit
genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı
ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.
15.270.1001 Republic of Turkey Ministry of Environment and Urbanization // T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı

Item
Unit
Poz
Birim
Painted Trapezoidal Section Sheet Roof Covering// Boyalı Trapezoidal Kesitli Sac m2
Çatı Kaplaması Yapılması
0.50mm thick galvanized painted trapezoidal section sheet metal, painted with fabrication roller
painting system (min. 5 microns on the outer surface, min. 7 microns on the inside, epoxy primer
with a min. 20 microns on the tops and a minimum 20 micron polyester topcoat paint on the top)
of the sheets, fixing them to the purlins , replacement of accessories (ridge, under eaves, wall
bottom, edge coating, etc.), siliconization of the holes under the triphone washer, loading at the
construction site, horizontal and vertical transport, unloading, assembly in the workplace, material,
transportation, workmanship, assembly, It is the price of 1 m2 painted trapezoidal section sheet
metal roof covering including casualties, equipment costs, contractor's profit and general expenses.
Size: Covered roof surfaces are calculated as area.
Note: No additional payment will be made for work scaffolding and transportation, this is included
in the price.
0.50mm kalınlığında galveniz üzeri boyalı trapezoidal kesitli sac, fabrikasyon rulo boyama sistemi ile
boyanmış (dışa bakan yüzeyi min. 5 mikron, içe bakan yüzeyi min. 7 mikron epoksi astar ve üstleri
min. 20 mikron polyester son kat boya) levhaların bindirilmesi, aşıklara tespiti, aksesuarların
(mahya, saçak altı, duvar dibi, kenar kaplama vb. gibi) yerine konması, trifon rondela altı deliklerinin
silikonlanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, iş yerindeki montajının
yapılması, malzeme, nakliye, işçilik, montaj, zaiyat, araç gereç giderleri müteahhit karı ve genel
giderler dahil 1 m2 boyalı trapezoidal kesitli sac çatı kaplaması yapılması fiyatıdır.
Ölçü: Kaplanan çatı yüzeyleri alan olarak hesap edilir.
Not: İş iskelesi ve nakliyeler için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır, bu fiyata dahildir.
48.325.2001 // Milli Savunma Bakanlığı

Item
Poz
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INS10
Description/
Specifications
Tanım/
Şartname

Related official
pose/item
number, book
İlgili resmi poz

Applying two layers of anticorrosion and two layers of synthetic paint to iron m2
surfaces // Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
Cleaning the iron production surfaces with sandpaper and wire brush, applying 0.100 kg 1st layer,
0,100 kg 2nd layer (each layer in a different color) anticorrosion, 0,100 kg 1st layer, 0,100 kg 2nd
layer with synthetic paint in the desired color, all kinds of 1 m2 price including material and loss,
labor, contractor general expenses and profit:
MEASUREMENT :
a) The painted surfaces on the furniture are measured.
b) In doors and partitions;
1) For the ones with Telaro case; two sides are measured from plaster to plaster.
2) In cased ones (without sills); Case areas are included in the measurement of the two faces in
the vertical plane from case to case.
3) In cases with frames and sills, the case is included in the measurement of both sides from sill
to sill.
4) In all dimensions, recesses, protrusions and glass gaps are not included in the measurement.
If there is a lath on the side of the window, the measurement is taken from here.
c) In the glass and windows;
1) In the glass and silled windows; For windows without sills, the area in the vertical plane is
measured from the plaster face to the plaster face. Only one surface is taken into account, two
surfaces are painted. The glass gap is not removed, if there are windowsills, frames and edges,
they are added to the area by measuring separately.
2) Double windows are measured exactly, the wooden frame between the two windows is
measured separately and the area is added. Two sides of both windows are painted and one
side is calculated. The glass blank is not removed.
d) The projection area of a face in the vertical plane is measured on railings and railings. No vacancy.
e) In iron productions such as columns, roof trusses, beams, corollas and similar, the painted faces
are measured.
Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her
kat farklı renkte) antipas sürülmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile
boyanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m2 fiyatı :
ÖLÇÜ :
a) Mobilyalarda boyanan yüzeyler ölçülür.
b) Kapı ve bölmelerde;
1) Telaro kasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür.
2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa
alanları dâhil edilir.
3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir.
4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çıta
varsa, ölçü buradan alınır.
c) Camekân ve pencerelerde;
1)Camekân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışına pervazsız pencerelerde, sıva yüzünden sıva
yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki satıh
boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana
ilâve edilir.
2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alan ilâve
edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz.
d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür. Boşluk düşülmez.
e) Kolon, çatı makası, kiriş, kuranglez ve benzeri demir imalâtta boyanan yüzler ölçülür.
15.540.1102 Republic of Turkey Ministry of Environment and Urbanization // T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
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numarası, kitap
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ANNEX 2: QUOTATION SUBMISSION FORM
Bidders are requested to complete this form, including the Company Profile and Bidder’s Declaration, sign it and return it
as part of their quotation along with Annex 3: Technical and Financial Offer. The Bidder shall fill in this form in accordance
with the instructions indicated. No alterations to its format shall be permitted and no substitutions shall be accepted.
Name of Bidder:

Click or tap here to enter text.

RFQ reference:

UNDP-TUR-RFQ(UR)-2021/037

Date: Click or tap to enter a date.

Company Profile
Item Description

Detail

Legal name of bidder or Lead
entity for JVs

Click or tap here to enter text.

Legal Address, City, Country

Click or tap here to enter text.

Website

Click or tap here to enter text.

Year of Registration

Click or tap here to enter text.

Legal structure

Choose an item.

Are you a UNGM registered
vendor?

☐ Yes ☐ No

Quality Assurance Certification
(e.g. ISO 9000 or Equivalent) (If
yes, provide a Copy of the valid
Certificate):

☐ Yes ☐ No

Does your Company hold any
accreditation such as ISO 14001
or ISO 14064 or equivalent related
to the environment? (If yes,
provide a Copy of the valid
Certificate):

☐ Yes ☐ No

Does your Company have a
written Statement of its
Environmental Policy? (If yes,
provide a Copy)

☐ Yes ☐ No

Does your organization
demonstrate significant
commitment to sustainability
through some other means, for
example internal company policy
documents on women
empowerment, renewable
energies or membership of trade
institutions promoting such issues
(If yes, provide a Copy)

☐ Yes ☐ No

HLCM-PN/UNDP RFQ – October 2020

If yes, insert UNGM Vendor Number

24

Is your company a member of the
UN Global Compact

☒ Yes ☐ No

Bank Information

Bank Name: Click or tap here to enter text.
Bank Address: Click or tap here to enter text.
IBAN: Click or tap here to enter text.
SWIFT/BIC: Click or tap here to enter text.
Account Currency: Click or tap here to enter text.
Bank Account Number: Click or tap here to enter text.

Bidder’s Declaration
Yes
☐

No
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Requirements and Terms and Conditions: I/We have read and fully understand the RFQ, including the
RFQ Information and Data, Schedule of Requirements, the General Conditions of Contract, and any
Special Conditions of Contract. I/we confirm that the Bidder agrees to be bound by them.
I/We confirm that the Bidder has the necessary capacity, capability, and necessary licenses to fully meet
or exceed the Requirements and will be available to deliver throughout the relevant Contract period.
Ethics: In submitting this Quote I/we warrant that the bidder: has not entered into any improper, illegal,
collusive or anti-competitive arrangements with any Competitor; has not directly or indirectly
approached any representative of the Buyer (other than the Point of Contact) to lobby or solicit
information in relation to the RFQ ;has not attempted to influence, or provide any form of personal
inducement, reward or benefit to any representative of the Buyer.
I/We confirm to undertake not to engage in proscribed practices, , or any other unethical practice, with
the UN or any other party, and to conduct business in a manner that averts any financial, operational,
reputational or other undue risk to the UN and we have read the United Nations Supplier Code of
Conduct :https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct and acknowledge that it
provides the minimum standards expected of suppliers to the UN.
Conflict of interest: I/We warrant that the bidder has no actual, potential, or perceived Conflict of
Interest in submitting this Quote or entering a Contract to deliver the Requirements. Where a Conflict
of Interest arises during the RFQ process the bidder will report it immediately to the Procuring
Organisation’s Point of Contact.
Prohibitions, Sanctions: l/We hereby declare that our firm, its affiliates or subsidiaries or employees,
including any JV/Consortium members or subcontractors or suppliers for any part of the contract is not
under procurement prohibition by the United Nations, including but not limited to prohibitions derived
from the Compendium of United Nations Security Council Sanctions Lists and have not been suspended,
debarred, sanctioned or otherwise identified as ineligible by any UN Organization or the World Bank
Group or any other international Organization.
Bankruptcy: l/We have not declared bankruptcy, are not involved in bankruptcy or receivership
proceedings, and there is no judgment or pending legal action against them that could impair their
operations in the foreseeable future.
Offer Validity Period: I/We confirm that this Quote, including the price, remains open for acceptance
for the Offer Validity.
I/We understand and recognize that you are not bound to accept any Quotation you receive, and we
certify that the goods offered in our Quotation are new and unused.
By signing this declaration, the signatory below represents, warrants and agrees that he/she has been
authorised by the Organization/s to make this declaration on its/their behalf.

Signature:
Name:

Click or tap here to enter text.

HLCM-PN/UNDP RFQ – October 2020

25

Title:

Click or tap here to enter text.

Date:

Click or tap to enter a date.
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ANNEX 3: TECHNICAL AND FINANCIAL OFFER – WORKS
Bidders are requested to complete this form, sign it and return it as part of their quotation along with Annex 2 Quotation
Submission Form. The Bidder shall fill in this form in accordance with the instructions indicated. No alterations to its format
shall be permitted and no substitutions shall be accepted.
Name of Bidder:

Click or tap here to enter text.

RFQ reference:

UNDP-TUR-RFQ(UR)-2021/037

Date: Click or tap to enter a date.

TECHNICAL OFFER
Technical offer of the bidder shall comprise the following information/sections:
Section 1: A brief description of your qualification and capacity that is relevant to the Scope of Works;
1.1. General organizational capability which is likely to affect implementation: management structure,
financial stability and project financing capacity, project management controls, etc.
1.2. Relevance of specialized knowledge and experience on similar engagements done in the region/country.
Previous Experience:
Note: For demonstrating previous relevant experience, bidders shall use the following table and attach Work
Completion Certificate which should include the information recorded in the table at minimum.
Please list only previous similar assignments (i.e. construction of any kind of buildings, steel structures)
successfully completed in the last 3 years counting back from the bid submission deadline, at a minimum
contract amount of 1.000.000,00 TRY.
List only those assignments for which the Bidder was legally contracted by the Client as a company or was one
of the Consortium/JV partners. Assignments completed by the Bidder’s individual experts working privately or
through other firms cannot be claimed as the relevant experience of the Bidder, or that of the Bidder’s
partners or sub-consultants, but can be claimed by the Experts themselves in their CVs. The Bidder shall
provide proof documents for the claimed experience by presenting copies of relevant documents and
references with the Bid.
Project name &
Country of
Assignment

Client & Reference
Contact Details

Contract
Value (in
TRY
equivalent*)

Period of
activity and
status

Types of activities
undertaken

*Bidders shall convert the currency quoted in the “Certificate of Completion” into TRY, in accordance with the
prevailing UN operational rate of exchange on the contract date stated by “Certificate of Completion”. UN
operational
rate
of
exchange
are
available
at
the
following
website:
https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php#E
1.3. Financial Standing
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Minimum average annual turnover of the bidder for the last 3 years (2018, 2019 and 2020) shall not be
less than of 1000,000 TRY. For demonstrating compliance with financial standing requirements, bidders
shall complete following tables and submit copies of the audited financial statements (balance sheets,
including all related notes, and income statements) for the relevant years.
Annual Turnover for the last 3 years

Year
Year

TRY
TRY

Year

TRY

Latest Credit Rating (if any), indicate
the source

Financial information
(in TRY equivalent)

Historic information for the last 3 years
Year 1

Year 2

Year 3

Information from Balance Sheet
Total Assets (TA)
Total Liabilities (TL)
Current Assets (CA)
Current Liabilities (CL)
Information from Income Statement
Total / Gross Revenue (TR)
Profits Before Taxes (PBT)
Net Profit
Current Ratio
For TRY Equivalent; Bidders shall convert the currency into TRY by using the UN operational rate of exchange
which was effective for 31st December of each corresponding year. UN operational rate of exchange are
available at the following website: https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php#E
Bidders shall submit copies of the audited financial statements (balance sheets, including all related notes,
and income statements) for the years required above complying with the following condition:
a)
b)
c)

Must reflect the financial situation of the Bidder or party to a JV, and not sister or parent companies;
Historic financial statements must be audited by a certified public accountant;
Historic financial statements must correspond to accounting periods already completed and audited.
No statements for partial periods shall be accepted.

Section 2: A brief method statement and implementation plan;
2.1. Description of how the Bidder will complete civil works, keeping in mind the appropriateness to local
conditions and project environment.
2.2. Implementation plan including a Gantt Chart or Project Schedule indicating the detailed sequence of
activities that will be undertaken and their corresponding timing.

HLCM-PN/UNDP RFQ – October 2020

28

Section 3: Team Composition and CVs of key personnel
3.1. Include an organization chart for the management of the project describing the relationship of key
positions and designations.
3.2. Provide CVs for key personnel using the format below. Bidders should also submit the Diplomas of
proposed Personnel.
Format for CV of Proposed Key Personnel (Min 5 years of similar experience)
Name of Personnel

[Insert]

Position for this
assignment

[Insert]

Nationality

[Insert]

Language proficiency

[Insert]

Education/ Qualifications

[Summarize college/university and other specialized education of personnel
member, giving names of schools, dates attended, and degrees/qualifications
obtained.]
[Insert]

Professional
certifications

[Provide details of professional certifications relevant to the scope of goods
and/or services]
Name of institution: [Insert]
Date of certification: [Insert]

Employment Record/
Experience

[List all positions held by personnel (starting with present position, list
in reverse order), giving dates, names of employing organization, title
of position held and location of employment. For experience in last five
years, detail the type of activities performed, degree of responsibilities,
location of assignments and any other information or professional
experience considered pertinent for this assignment.]
[Insert]

References

[Provide names, addresses, phone and email contact information for
two (2) references]
Reference 1:
[Insert]
Reference 2:
[Insert]

I, the undersigned, certify that to the best of my knowledge and belief, the data provided above correctly
describes my qualifications, my experiences, and other relevant information about myself.
________________________________________
Signature of Personnel

___________________

Date (Day/Month/Year)
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FINANCIAL OFFER
Price Schedule Form / Bill of Quantities
This Bill of Quantities is an itemized breakdown of the works to be carried out, indicating a quantity for each
item and the corresponding unit price. The quantities set out in this Bill of Quantities are estimated quantities.
The amounts due shall be determined through the measurement of the actual quantities of the works
executed and by applying the unit rates to the quantities actually executed for the respective items.
The prices inserted in the Bill of Quantities are to be the full inclusive values of the works described under the
items, including all costs and expenses which may be required in and for the construction of the works
described together with any temporary works and installations which may be necessary, and all general risks,
liabilities and obligations set forth or implied in the documents on which the tender is based. It will be assumed
that establishment charges, profit and allowances for all obligations are spread evenly over all the unit rates.
No specific payment will be made against transportation of materials to the site.
Unless the technical specifications or the Bill of Quantities specifically and expressly state otherwise, only
permanent works are to be measured and paid for by UNDP.
No allowance will be made for loss of materials or volume thereof during installation, transport or compaction.
UN and its subsidiary organs are exempt from all taxes. Therefore, the prices shall exclude Value Added Tax
(VAT). The Contractor to be selected shall not be entitled to receive any amount over the prices in relation to
VAT, Special Consumption Tax and any other applicable taxes.
In the bill of quantities, rates and prices shall be entered by the Contractor in the appropriate columns in TRY.
In the Unit Price column in the Bill of Quantities Unit Rates shall include the overheads. "Overheads" shall be
deemed to cover:
i. Profit
ii. Head Office charges
iii. Site Supervision and Site Staff costs and expenses
iv. Transport of labour and travelling allowances
v. Use of protective clothing or equipment
vi. Any statutory or incidental charges levied on the employment of labour
vii. Overtime, unless specifically ordered or subsequently sanctioned in writing by the Engineer
viii. Time lost due to inclement weather
ix. Insurances of whatsoever nature
x. Holiday and sickness pay or benefits
xi. Use, repair and sharpening of small tools
xii. All non-mechanically operated equipment, erected scaffolding, staging and trestles, protective clothing,
artificial lighting, storage facilities and the like that may be in general use on the site
xiii. All other liabilities and obligations whatsoever
The works described in this section include all the necessary materials and losses, loading, horizontal and
vertical transportation, unloading, workmanship, transportation of material to the site, contractor’s profit and
general expenses for the successful completion of the specified items.
Whenever item/pose is related to an item/pose number from the official books published by Turkish public
institutes, the definition in this specification shall prevail for any inconsistency. In case of vagueness/absence
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of an issue in the item definition in this specification, the official definition shall prevail for only the
vagueness/absence.
The units of measurement used in the items/pose definitions are those of the International System of Units
(SI). No other units may be used for measurements, pricing, detail drawings etc. (Any units not mentioned in
the technical documentation must also be expressed in terms of the SI.) Abbreviations used are to be
interpreted as follows:
m means metre
m² means square metre
m³ means cubic metre
kg means kilogram
ton means tons
pcs means pieces
L.s. means Lump sum
Note: Manufacturing descriptions in the bill of quantity were prepared by using the pose descriptions in
Ministry of Urban and Environmental Planning, General Directorate of Foundations, Ministry of Culture and
Tourism, and TEDAŞ unit price books. In case of any dispute between the contractor and UNDP during
construction, the poses of any above-mentioned institutions will be based on. In addition, In the technical and
financial applications of the above construction poses, the analysis of the poses in the relevant standards of
institutions will be considered and implemented too.
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Unit Price Financial Offer
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
(Construction of 9 Canopies)
Teklif
S.
Poz No
No
Item No

1

INS01

2

INS02

3

INS03

4

INS04

5

INS05

Tanımı / Discription

Excavation works by machine without using explosives (Deep and free
excavation)
Makine ile patlayıcı madde kullanmadan yapılan kazı işleri (Derin ve Serbest
kazı)

INS06

7

INS07

m3

630.00

m3

540.00

m3

45.00

m3

135.00

ton

18.00

kg

38,250.00

m2

1,080.00

m2

900.00

m2

1,125.00

m2

1,125.00

Backfill (free excavation and backfill) by machine excavating soft/hard soil
Makine ile yumuşak/sert toprak ve küskülük kazılması ile geri dolgusu (serbest
kazı ve dolgu)
Pouring the regular ready-mix concrete of C16/20 compressive strength class,
grey color, produced at cement plant or purchased and pumped by the cement
pump (including transport of concrete)
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C
16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton
nakli dahil)
Pouring of gray, regular, ready-mix concrete of compressive strength class
C25/30, manufactured in a concrete plant or purchased, and pumped by a
concrete pump (including transportation of concrete)
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C
25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton
nakli dahil)
Cutting, bending and placement of Ø 8- Ø 28 mm deformed concrete steel bars
Ø 8- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve
yerine konulması

6

Br.
Miktar
Unit Quantity

Birim
Fiyat
Unit
Price
(TRY)

Manufacturing and installing various iron works of sheet metals, sheet bars and
shape iron
Sac levhalar, lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine
konulması
Production of reinforced concrete plain surface form works with plywood
Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması

8

INS08

9

INS09

Waterproofing with a total thickness of 1 mm in 2 layers with elastomeric resinbased liquid plastic coating material
Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam
1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
Painted Trapezoidal Section Sheet Roof Covering
Boyalı Trapezoidal Kesitli Sac Çatı Kaplaması Yapılması

10

INS10

Applying two layers of anticorrosion and two layers of synthetic paint to iron
surfaces
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
TOPLAM / TOTAL PRICE (TRY)
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Tutar
Total
Price
(TRY)

SUMMARY TABLE:
Section

Description

1

Grand Total

TOTAL PRICE (TRY)

TOTAL ESTIMATED PRICE
Compliance with Requirements
Yes, we will
comply

You Responses
No, we
If you cannot comply, pls. indicate
cannot
counter - offer
comply

Minimum
Technical
Specifications
and
requirements stipulated in the Bill of Quantities
and Schedule of Requirements
Substantial Completion of works (90
calendar days after given access to the site)

☐

☐

Click or tap here to enter text.

☐

☐

Click or tap here to enter text.

Validity of Quotation

☐

☐

Click or tap here to enter text.

Payment terms

☐

☐

Click or tap here to enter text.

I, the undersigned, certify that I am duly authorized to sign this quotation and bind the company below in event that
the quotation is accepted.
Exact name and address of company

Authorized Signature:

Company NameClick or tap here to enter text.

Date:Click or tap here to enter text.

Address: Click or tap here to enter text.

Name:Click or tap here to enter text.

Click or tap here to enter text.

Functional Title of Authorised
Signatory:Click or tap here to enter text.

Phone No.:Click or tap here to enter text.
Email Address:Click or tap here to enter text.
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Annex 4: GENERAL TERMS AND CONDITIONS
General Terms and Conditions for Works can be accessed through the following link:
General Terms and Conditions for Works
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ANNEX 5: TECHNICAL DRAWINGS
Teknik Çizimler takip eden 5 sayfada eklidir.
Yüksek çözünürlüklü sürümlere aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir:

https://drive.google.com/drive/folders/1dRdIVwwhsYUEGreAvybGFGVevztN-gtw?usp=sharing
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ANNEX 6: FORM OF BID SECURITY
Bid Security must be issued using the official letterhead of the Issuing Bank.
Except for indicated fields, no changes may be made on this template.
To:UNDP
[Insert contact information as provided in Data Sheet]
WHEREAS [Name and address of Bidder] (hereinafter called “the Bidder”) has submitted a Bid to
UNDP dated Click here to enter a date. to execute goods and/or services [Insert Title of Goods and/or
Services] (hereinafter called “the Bid”):
AND WHEREAS it has been stipulated by you that the Bidder shall furnish you with a Bank Guarantee
by a recognized bank for the sum specified therein as security if the Bidder:
a) Fails to sign the Contract after UNDP has awarded it;
b) Withdraws its Bid after the date of the opening of the Bids;
c) Fails to comply with UNDP’s variation of requirement, as per ITB instructions; or
d) Fails to furnish Performance Security, insurances, or other documents that UNDP may require as
a condition to rendering the contract effective.
AND WHEREAS we have agreed to give the Bidder such Bank Guarantee:
NOW THEREFORE we hereby affirm that we are the Guarantor and responsible to you, on behalf of
the Bidder, up to a total of [amount of guarantee] [in words and numbers], such sum being payable
in the types and proportions of currencies in which the Price Bid is payable, and we undertake to pay
you, upon your first written demand and without cavil or argument, any sum or sums within the limits
of [amount of guarantee as aforesaid] without your needing to prove or to show grounds or reasons
for your demand for the sum specified therein.
This guarantee shall be valid up to 30 days after the final date of validity of bids.
SIGNATURE AND SEAL OF THE GUARANTOR BANK
Signature: _____________________________________________________________
Name: _____________________________________________________________
Title: _____________________________________________________________
Date: _____________________________________________________________
Name of Bank __________________________________________________________
Address ________________________________________________________________
[Stamp with official stamp of the Bank]
[insert: address and email address]
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