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Kamu Binalarında Enerji Verimliliği 
(KABEV) Projesi  

(Kredi No: TF-B0782) 
 
 
 
 

Bursa Anadolu Kız Lisesi Enerji Verimliliği Tadilatı İşi 
Enerji Performans Sözleşmesi 

(EPC-WORKS-01) 
 
 
 

Teklif Öncesi Toplantı Notları 
 
 
GİRİŞ  
 

İhale dokümanları Bölüm I - Teklif Sahiplerine Talimatlar (TST) 7.4 uyarınca istekliler 
ile 13 Kasım 2020 Saat:15.00 tarihinde teklif öncesi toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantı, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi adresinde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Dış Kaynaklı 
Yatırımlar Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılmış ve talepte bulunan isteklilere 
elektronik posta yoluyla iletilen bağlantı adresi ve şifre ile ilgililerin internet üzerinden katılım 
sağlamaları temin edilmiştir.  
 
 
TOPLANTI GÜNDEMİ 
 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Yapı İşleri Genel Müdürlüğü adına Sayın Esra TURAN 
TOMBAK kendisini tanıttıktan sonra toplantı için önerilen gündemi ana hatlarıyla açıkladı. Bu 
toplantının giriş niteliğinde kabul edileceği belirtildi ve toplantıdan sonra bu ihale konusu işler 
ile ilgili teklif sahiplerinin tüm sorularını yazılı olarak bildirilmeleri talep edildi.  

Sayın Tombak, KABEV projesi ve söz konusu ihale hakkında bir tanıtım sunumu yaptı. 
Bu sunumda kullanılan yansı dokümanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:   
https://webdosya.csb.gov.tr/db/kamuenerji/duyurular/ihaleye-davet-ren-epc-works-01-
20201019163555.pdf 

Sunumun ardından katılımcılara olası soruları için söz hakkı verildi. Teklif vermeyi 
planlayan firmaları temsil eden katılımcıların yönelttiği iki adet soru ve ilgili cevaplar aşağıda 
belirtilmektedir. Bunlar dışında başka bir soru olmamıştır. 
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Soru-1. İlk soru, işin konusu olan Bursa Anadolu Kız Lisesi okulunda yerinde saha incelemesi 
yapılabilmesi için binaların müsaitlik durumu hakkında bilgi rica edildi.  

 İhale dokümanları Bölüm I - Teklif Sahiplerine Talimatlar (TST) 7.2 Maddesi 
gereğince, enerji verimliliği tadilatı yapılacak yapıların ziyarete ve incelemeye açık 
olduğu bildirildi. Ayrıca, okul binası adına yetkili Enerji Yöneticisi Sayın Levent 
YAZICI kendileri ile irtibata geçilerek önceden randevu alınması şartı ile COVİD 
önlemleri dahilinde ve mesai saatleri içerisinde okul binalarının ziyaret edilip 
incelenebileceğini belirtti.  

 

Soru-2. Diğer soru ise işin yeterlilik şartlarına ilişkin teyit soruları şeklindeydi.  

 Bu konu ile ilgili ihale dokümanları “Bölüm III - Değerlendirme ve Yeterlilik 
Kriterleri” altında yer alan hususlar tek tek okunarak kriterler hatırlatıldı.  

 

Son olarak Sayın Tombak, bu toplantı için tüm katılımcılara teşekkür etti. Katılımcıların 
yazılı olarak bildirecekleri tüm soruların en kısa sürede yazılı olarak cevaplanacağı ve bu 
cevapların projenin internet sayfasında yayınlanacağı hatırlatıldı.  


