
Ek 1: Ugak Belediyesi Yayalagtr an Sokaklar Mimarhk-Kentsel Tasanm Fikir Proje
Yangnasr'na iligkin Z.eyilname

"USak Belediyesi Yayala$trnlan Sokaklar Mimarhk-Kentsel Tasanm Fikir Proje Yangmasi'
4734 sayrll Kamu ihale Kanunu'nun 23 nunarah "Tasann yangmalan" maddesine
dayanrlarak hazrrlanan "Mimarhk, Peyzaj Mimarhlr, Miihendislik, Kentsel Tasanm Projeleri,
$ehir ve Bdlge Planlama ve Gtzel Sanat Eserleri Ya Smalan Yiinetmelifi" hiikiimleri
uyannca agllmlthr.

4734 sayrh Kamu ihale Kanunu'nun "ihale dokiimamnda degi$klik veya agrklama yaprlmasi'
nr diizenleyen maddesi agalrdaki gibidir:

Madde 29- ildnyap dtkta sonra ihale dok mannda delisiklik yap mamay esastr.
De{iSiklik yapiman zorunlu olursa, bunu gerehiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla
tespit edilerek bnce6 ilAnlat geqerciz soythr ve i; yeniden aynr Sekilde ildn olunur.

Ancak, ildn yap dhan sonra, teklifleli hazrlanmasmt veya itin gerqeHettirilmesini
etkileyebilecek maddi veya tekhik hatalar,reya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya
isteklilerce yaelt olarak bildirilmesi halinde, ihale dobiimantnda depisiklikler yap abili.
Yaplan bu dePisikliklere ilitkin ihale dokiimanwn bailayrcr bir parqast olak zeyilname, son
leHifverme gi.iniindeh en az on g n dncesinde bilgi sahibi olmalannt Lemin edecek ;ekilde
ihale dokiiman alanlann ldmam%a gbnderilir. Zeyilname ile yap an deEitiklikler nedehiyle
tekliJlerin haznlanabilmesi iQin ek s reye ihtiyaQ duy ltuas halinde, ihale lafihi bit defaya
mahsus olmak iizere enfazla yirmi giin zeyilname ile efielenebilit. Zeyilname diizenlenmesi
halinde, tekliJihi bu dnzenlemeden dnce vermil olah isteklilerc tewiferini geri qekerek,

yeniden teklif |etme imkdn saplaar.

Aynca, istekliler teHilerini haztrlarken ihale tloh.imannda agrHanmasma ihtiyaQ duyulan
hususlarla ilgili olarak son teklifrerme gtiniinden yitmi giin dncesine katlar yazh olarak
agtklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun gdnilnesi hdlinde yap acak aqtHama, bu
tafihe kadal ihale dokiimaru alak btitiin isteklilere son teklifwrme gnn nden on giin
Ancesinde bilgi sahibi olmalarnt lemi edecek Sekilde w aq&lama talebihde b luhah istekli
belittilneksizin yazfu olarak gbndelilit.

Coiona Vidis olarak bilinen bulagrcr hastahk, Diinya Saglk orgiitii'niin (DSO) 26 Mart 2020
tarihli agrklamasrna gtire 198 iilkede 471.317 teyit edilmiS ki.iresel vakaya sebebiyet vermiptir.
DSO tarafindan, Corona Viriis iQin 2 Mart 2020 tarihinde kiiresel risk seviyesi "ytiksekten",
"9ok yiiksek" seviyesine grkarlmtg, aynca "Uluslararasr Kamu Salllr Aci) Durumu" ilaa
edilmiftir.

T.C. Safltk Bakanh[r biinyesinde olu$tuulan Corona Viriis Bilim Kurulu'nun dnedleri ve
yansmacrlardan yazrh olarak ula$an talepler dogrultusunda yansma teslim tarihi Kamu ihale
Kanunu'na gdre 18 giin ertelenmi$tir. Buna gdre yeni yanlma takvimi aqalrdaki gibidir:

. Teslim Tarihi: 22 Mayrs 2020

. Posta ile Teslim Abm Tailli: 22 Mayts 2020

. Jiiri DeEerlendirme: 05 Haziran 2020

. Sonuglann ilan: 09 Haziran 2020

Bu zeyilname ile lukandaki takvim giincellemesi yaprlmrgtrr. Zeyilname, idare'nin
yantmayla ilgili web sitesinde yayrnlanacak ve Frtname alarak e-posta adresini kaydettiren
tiim yanimacrlara gdnderilecektir.
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