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ZEYİLNAME 

 

 

İHALE KAYIT NO: 2016/2382 

İHALENİN ADI: Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi I Nolu Kuyu Derinleştirme ve Tesisi İşi  

İHALE TARİHİ : 30.03.2016 

İHALE SAATİ   : 15.
00

  

 

         1. Teknik şartnamenin 4.1.1.33 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Mevcut Durum 

4.1.1.33. Yüklenici vinç sisteminde kullanılan tüm teçhizatların ve elektronik programların 

standartlarını verecek ve bu standartlar yaygın kullanılıyor olup; Avrupa standartlarına uygun 

olacaktır. 

Değiştirilmiş Hali 

4.1.1.33. Yüklenici teklifinde vinç sisteminde kullanılan tüm teçhizatların ve elektronik 

programların standartlarını verecektir. Bu standartlar yaygın kullanılıyor olup; Avrupa 

standartlarında olacaktır. 

 

2. Teknik şartnamenin 3.4.16 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Mevcut Durum 

3.4.16. Yüklenici -420 kotundan itibaren yapacağı kazıda kuyunun tam orta noktasından su ve 

gaz gelirine karşı ‘’Deniz, Göl ve Nehir Altında Bulunan Madenlerdeki Çalışmalar Hakkında 

Yönetmelik’’ doğrultusunda en az 50 m uzunluğunda bir pilot sondaj yapacak ve bu sondaj 

doğrultusunda ilerlemelerini sürdürecektir. Su ve gaz belirtisi gördüğünde kullanacağı 

patlayıcı madde miktarını azaltacaktır. Pilot sondajın kömür damarlarını kestiği noktalara 7 

metre mesafe kaldığında arın ilerlemesi durdurulacak, damar kalınlığı, gaz ve su gelirine göre, 

yeterli sayıda rahatlatma sondajı yapılacaktır. Yapılacak sondajlar, Genel Emniyet 

Şartnamesi'nde belirtildiği üzere, kömür damarını tamamen kesecek uzunlukta olacak ve 

sondaj sayısı 7 adetten az olmayacaktır. Sondaj delik çapı ise, 90 mm'den az olmayacaktır. 

Sondaj esnasında gaz geliri, tijlerde sıkışma vb. degaj belirtilerine dikkat edilecektir. Arın 

tamamen gazdan arındırıldıktan sonra, kazı ve tahkimat işlemlerine geçilecektir. 

Değiştirilmiş Hali 

3.4.16. Yüklenici -420 kotundan itibaren yapacağı kazıda kuyunun tam orta noktasından su ve 

gaz gelirine karşı ‘’Deniz, Göl ve Nehir Altında Bulunan Madenlerdeki Çalışmalar Hakkında 

Yönetmelik’’ doğrultusunda en az 50 m uzunluğunda bir pilot sondaj yapacak ve bu sondaj 

doğrultusunda ilerlemelerini sürdürecektir. Su ve gaz belirtisi gördüğünde kullanacağı 

patlayıcı madde miktarını azaltacaktır. Pilot sondajın kömür damarlarını kestiği noktalara 15 

metre mesafe kaldığında arın ilerlemesi durdurulacak, damar kalınlığı, gaz ve su gelirine göre, 

yeterli sayıda rahatlatma sondajı yapılacaktır. Yapılacak sondajlar, Genel Emniyet 

Şartnamesi'nde belirtildiği üzere, kömür damarını tamamen kesecek uzunlukta olacak ve 

sondaj sayısı 7 adetten az olmayacaktır. Sondaj delik çapı ise, 90 mm'den az olmayacaktır. 

Sondaj esnasında gaz geliri, tijlerde sıkışma vb. degaj belirtilerine dikkat edilecektir. Arın 

tamamen gazdan arındırıldıktan sonra, kazı ve tahkimat işlemlerine geçilecektir. 

Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Dogrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki 

imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.) 

 

3. Teknik şartnamenin 6.8 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Mevcut Durum 

6.8. Garanti süresi, Geçici Kabul tarihinden başlayarak yeraltı ve yerüstünde kurulu bulunan 

tüm imalat ve teçhizat; her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl 

süre ile garantili olacaktır. 
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Değiştirilmiş Hali 

6.8. Garanti süresi, Geçici Kabul tarihinden başlayarak yeraltı ve yerüstünde kurulu bulunan 

tüm imalat ve teçhizat; her türlü dizayn, malzeme ve imalat süreçlerindeki işçilik hatalarına 

karşı en az 2 (iki) yıl süre ile garantili olacaktır. 

 

4. Teknik şartnamenin 6.9 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Mevcut Durum 

6.9. Garanti süresi içinde sistemin herhangi bir ünitesinin arızalanması durumunda firma 

tarafından yapılacak bakım, onarım ve yedek parça teminine ait işlemler için Kurumumuzdan 

hiçbir bedel talep edilmeyecektir. Arızalı ünitelerin firma servis merkezinde onarılmasının 

gerektiği durumlarda, oluşabilecek her türlü (nakliye, nakliye sigortası, nakliye hasarı vb.) 

masraf Yüklenici tarafından ödenecektir. 

Değiştirilmiş Hali 

6.9. Madde 6.8’de kapsamı belirtildiği üzere, garanti süresi içinde sistemin herhangi bir 

ünitesinin arızalanması durumunda firma tarafından yapılacak bakım, onarım ve yedek parça 

teminine ait işlemler için Kurumumuzdan hiçbir bedel talep edilmeyecektir. Arızalı ünitelerin 

firma servis merkezinde onarılmasının gerektiği durumlarda, oluşabilecek her türlü (nakliye, 

nakliye sigortası, nakliye hasarı vb.) masraf Yüklenici tarafından ödenecektir. 

 

5- Teknik şartname eklerinde Ek 5/1 olarak bulunan ve yönetmelik değişiklikleri işlenip 

güncelleştirilen Genel Emniyet Şartnamesinin değişmesiyle birlikte teknik şartnamenin 3.4.16 maddesi 

yeniden düzenlenip EK’te sunulmuştur.  

 

EK: Genel Emniyet Şartnamesi 
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İdari şartnamemizin 14. maddesinde yer alan ihale dokümanında değişiklik yapılması hükmüne istinaden 

firmalara duyurulur. 

 


