
ZEYİLNAME İLANI 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

 

İhale kayıt numarası:  2019/151103 

Dosya No: 2019/16-MLZ-151103 

1-İdarenin 

a) Adı: EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma ve Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi: 
EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma ve Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı 

Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu 7. Km No: 166 Çankaya /ANKARA 

c) Telefon numarası: 0312 630 16 66 

d) Faks numarası: 0312 630 18 92 

2-İhale konusu işin adı, 

niteliği, türü ve miktarı: 

İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğünün İhtiyacı Olan 4. ve 5. 

Ünite Buhar Türbinlerinde Kullanılacak Olan 1 Adet Rotor Döndürme 

Sisteminin Temini, Temini Yapılacak Rotor Döndürme Sisteminin 

Entegrasyonunun Sağlanması, Monta, İşletmeye Alma ve Deneme 

Çalışmasının Tamamlanması Mal Alımı İşi 

 

08.04.2019 tarihinde T.C. Resmi Gazetenin 30739 sayısında ihale ilanı yayımlanan mal 

alımı işine ait zeyilname ile yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.  

İlan olunur. 

 

Değişen Madde Eski Hali Yeni Hali 

İHALE TARİHİ İhale Tarihi: 24.04.2019 

İhale Tarihi: 27.05.2019 olarak 

ertelenmiştir. 

Teknik Şartname'nin IV- 

TEMİNİ YAPILACAK 

ROTOR DÖNDÜRME 

SİSTEMİNİN 

ENTEGRASYONUNUN 

SAĞLANMASI İÇİN 

GEREKLİ TEKNİK 

BİLGİLERİN TESPİTİ 

11. Yüklenici, EK-4 ve EK-5’ de yer 

alan mevcut Elektrik projeleri ile DCS 

Sistem lojiklerini inceleyecek ve 

mevcut sisteme de geri dönüş 

sağlanabilecek şekilde, yeni rotor 

döndürme sisteminin DCS sistemine 

entegrasyonunu asgari düzeyde 

değişiklik ile sağlayacaktır. 

11. Yüklenici, EK-4 ve EK-5’ 

de yer alan mevcut Elektrik 

projeleri ile DCS Sistem 

lojiklerini inceleyecektir. Yeni 

rotor döndürme sisteminin DCS 

sistemine entegrasyonu İşletme 

Müdürlüğü tarafından 

sağlanacaktır. 



Teknik Şartname'nin V- 

MONTAJ, İŞLETMEYE 

ALMA VE DENEME 

ÇALIŞMASI 

1. Yüklenici, imalatı tamamlanan 

Rotor Döndürme Sisteminin İşletme 

Müdürlüğüne teslimini müteakip; 

sistemin Montaj / DCS Entegrasyonu 

/ İşletmeye Alma işlerini 

gerçekleştirmek amacıyla yer teslimi 

için yazılı olarak İşletme 

Müdürlüğüne başvuracaktır. Yer 

teslim tarihi yükleniciye İşletme 

Müdürlüğü tarafından 30 gün önceden 

bildirilecektir.Yüklenicinin yer teslimi 

için yaptığı yazılı talepte belirtilen 

tarih ile yer tesliminin gerçekleştiği 

tarih arasında ki süre teslim süresine 

eklenecektir. 

 

2. Mevcut sistemin demontajı İşletme 

Müdürlüğü tarafından yapılacak olup 

Rotor Döndürme Sistemi Montaj/ 

DCS Entegrasyonu/ İşletmeye Alma / 

Deneme Çalışması işleri yer teslim 

tarihinden itibaren 14 (ondört) takvim 

günü içerisinde yüklenici tarafından 

yapılacaktır. 

 

3. Rotor döndürme sisteminin Montaj 

/ DCS Entegrasyonu/ İşletmeye Alma 

işlemleri tamamlandıktan sonra 

döndürme sistemi deneme çalışmasına 

tabi tutulur. Deneme çalışmasının 

aşamaları sırasıyla aşağıda belirtildiği 

şekildedir. 

1. Yüklenici, imalatı 

tamamlanan Rotor Döndürme 

Sisteminin İşletme 

Müdürlüğüne teslimini 

müteakip; sistemin Montaj / 

Elektrik Devresi Entegrasyonu / 

İşletmeye Alma işlerini 

gerçekleştirmek amacıyla yer 

teslimi için yazılı olarak İşletme 

Müdürlüğüne başvuracaktır. 

Yer teslim tarihi yükleniciye 

İşletme Müdürlüğü tarafından 

30 gün önceden bildirilecektir. 

Yüklenicinin yer teslimi için 

yaptığı yazılı talepte belirtilen 

tarih ile yer tesliminin 

gerçekleştiği tarih arasında ki 

süre teslim süresine 

eklenecektir. 

 

2. Mevcut sistemin demontajı 

İşletme Müdürlüğü tarafından 

yapılacak olup Rotor 

Döndürme Sistemi Montaj/ 

Elektrik Devresi Entegrasyonu/ 

İşletmeye Alma / Deneme 

Çalışması işleri yer teslim 

tarihinden itibaren 20 (yirmi) 

takvim günü içerisinde 

yüklenici tarafından 

yapılacaktır. 

 

3. Rotor döndürme sisteminin 

Montaj / Entegrasyonu/ 

İşletmeye Alma işlemleri 

tamamlandıktan sonra 

döndürme sistemi deneme 

çalışmasına tabi tutulur. 

Deneme çalışmasının aşamaları 

sırasıyla aşağıda belirtildiği 

şekildedir. 



Teknik Şartname'nin “VI- 

GARANTİ” maddesi 

2. Garanti süresi içerisinde sistemde; 

malzeme, imalat, entegrasyon ve/veya 

işlevsel hatalar gibi olumsuzlukların 

yaşanması halinde İşletme Müdürlüğü 

tarafından, yükleniciye yazılı bilgi 

verilecektir. Yüklenici, bilgi 

verilmesini müteakip 7 (yedi) takvim 

günü içerisinde arızayı tespit etmekle, 

30 (otuz) takvim günü içerisinde de 

arızayı gidermekle mükelleftir. 

 

3. Yüklenici arızanın yazılı olarak 

bildirimini müteakip 60 (altmış) 

takvim günü sonunda arızayı 

giderememesi durumunda; İdare, ilgili 

arızayı gidermek için yapacağı 

masrafları yükleniciden tahsil etme 

hakkını saklı tutar. İdarenin yaptırdığı 

işlemler garantiyi kaldırmayacaktır. 

 

3.İşletme Müdürlüğü rotor döndürme 

sisteminde oluşan bir arıza 

durumunda, arızanın yükleniciye 

yazılı bildirilmesini takip eden 7 

(yedi) takvim günü sonunda Rotor 

Döndürme sistemini Buhar Türbini-

Generatör sisteminden demonte edip 

yüklenicinin arızaya müdahale 

etmesini bekleme hakkına sahiptir. 

 

4. Yükleniciye arızanın yazılı olarak 

bildirilmesi ile arızanın giderilmesi 

arasındaki süre garanti süresine 

eklenecektir. 

2. Garanti süresi içerisinde 

sistemde; malzeme, imalat, 

entegrasyon ve/veya işlevsel 

hatalar gibi olumsuzlukların 

yaşanması halinde İşletme 

Müdürlüğü tarafından, 

yükleniciye yazılı bilgi 

verilecektir. Yüklenici, bilgi 

verilmesini müteakip 15 

(onbeş) takvim günü içerisinde 

arızayı tespit etmekle, 90 

(doksan) takvim günü 

içerisinde de arızayı gidermekle 

mükelleftir. 

3. Yüklenici arızanın yazılı 

olarak bildirimini müteakip 120 

(yüzyirmi) takvim günü 

sonunda arızayı giderememesi 

durumunda; İdare, ilgili arızayı 

gidermek için yapacağı 

masrafları yükleniciden tahsil 

etme hakkını saklı tutar. 

İdarenin yaptırdığı işlemler 

garantiyi kaldırmayacaktır. 

4. İşletme Müdürlüğü rotor 

döndürme sisteminde oluşan bir 

arıza durumunda, arızanın 

yükleniciye yazılı bildirilmesini 

takip eden 15 (onbeş) takvim 

günü sonunda Rotor Döndürme 

sistemini Buhar Türbini-

Generatör sisteminden demonte 

edip yüklenicinin arızaya 

müdahale etmesini bekleme 

hakkına sahiptir. 

5. Yükleniciye arızanın yazılı 

olarak bildirilmesi ile arızanın 

giderilmesi 

arasındaki süre garanti süresine 

eklenecektir. 



Diğer Hususlar'da II-

TEKLİF EKİNDE 

VERİLECEK BELGELER 

maddesi 

Benzer işler: 

- Gaz Türbini imalatını veya satışını 

yapmış olmak, 

- Buhar Türbini imalatını veya satışını 

yapmış olmak, 

- Hidrolik kaplin imalatını veya 

satışını yapmış olmak 

Benzer işler: 

- Gaz Türbini parçalarının 

(Türbin rotor-stator kanatları 

veya yanma odası tuğlaları veya 

rotor döndürme sistemi) 

imalatını veya satışını yapmış 

olmak, 

- Buhar Türbini parçalarının 

(Türbin rotor-stator kanatları 

veya rotor döndürme sistemi 

veya stop ve reglaj valfleri) 

imalatını veya satışını yapmış 

olmak, 

- Enerji Üretim Santralları için 

Hidrolik kaplin imalatını veya 

satışını yapmış olmak 

Diğer Hususlar'da VI- 

ÖDEME maddesi 

2. Rotor Döndürme Sistemine ait tüm 

malzemelerin teslim alınmasına 

müteakip İşletme Müdürlüğünün 

düzenleyeceği Muayene ve Kabul 

Tutanağına istinaden sözleşme 

bedelinin % 60’ı, geçici kabulün 

yapılmasına müteakip sözleşme 

bedelinin kalan kısmı ödenecektir. 

2. Rotor Döndürme Sistemine 

ait tüm malzemelerin teslim 

alınmasına müteakip İşletme 

Müdürlüğünün düzenleyeceği 

Muayene ve Kabul Tutanağına 

istinaden sözleşme bedelinin % 

80’ı, geçici kabulün 

yapılmasına müteakip sözleşme 

bedelinin kalan kısmı 

ödenecektir. 

Diğer Hususlar'da VII- 

CEZA maddesi 

2. Yer tesliminin yapılmasına 

müteakip 14 (ondört) takvim günü 

içerisinde Rotor Döndürme Sistemi 

Montaj/ DCS Entegrasyonu/ 

İşletmeye Alma işlerinin 

tamamlanamaması durumunda 

geciken her gün için sözleşme 

bedelinin % 0,1’i oranında ceza 

kesilecektir. 

 

3. “VI. Garanti” başlığının 2. 

Maddesinde belirtilen 30 (otuz) 

takvim günü olan arıza giderme 

süresinin aşımı halinde, her gecikme 

günü için sözleşme bedelinin % 0,15’i 

oranında ceza kesilecektir 

2. Yer tesliminin yapılmasına 

müteakip 20 (yirmi) takvim 

günü içerisinde Rotor 

Döndürme Sistemi Montaj / 

Entegrasyon / İşletmeye Alma 

işlerinin tamamlanamaması 

durumunda geciken her gün 

için sözleşme bedelinin % 0,1’i 

oranında ceza kesilecektir. 

İşletme Müdürlüğünün 

yapacağı DCS 

Entegrasyonundan kaynaklanan 

gecikmelerden yüklenici 

sorumlu tutulmayacaktır. 

3. “VI. Garanti” başlığının 2. 

Maddesinde belirtilen 90 

(doksan) takvim günü olan 

arıza giderme süresinin aşımı 

halinde, her gecikme günü için 

sözleşme bedelinin % 0,15’i 

oranında ceza kesilecektir 

 3768/1-1 


