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İHALEYE DAVET 

 

İhale Konusu: Sırbistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği binasında kalorifer tesisatında 

bulunan kazan değişmesi, peteklerin yıkanması, gerekli vana değiştirilmesi, yeni kazanlar (iki 

adet) takılması ve buna ilgil işleri Başkent gaz yönetmeliğine uygun çalışmalar yapılması 

gerekmektedir.  2021 yılı Satınalma Planında 01/21 numaralı çalışmalar olacaktır.  

 

Yapılacak olan çalışmalar: 

- Çalışmalar için Bashkent Gaz'dan gerekli izinlerin alınması 

- Eski tesisatın kaldırılması - kazan ve pompanın kaldırılması ve bunların 

Büyükelçiliğin mülkünden çıkarılması 

- Başkent gazının verilen özelliklerine göre yeni kazanın olacağı odanın düzenlenmesi 

- Elçilik binasını ısıtmak için kullanılacak yeni bir kazanın montajı  

- sirkülasyon pompaların montajı 

- Tüm tesisatı kontrol edilmesi gerekmektedir  (borular, petekler, peteklerin taşıyıcı ve 

tüm vanalar) 

- Peteklerin çıkarılması ve yıkanması 

- Gerekli olan vanaları değiştirilmesi 

- Tamamlanan işlerin ardından sistemin devreye alınması 

- İşlerin süresi 60 gün ile sınırlıdır. 

 

 

Teklifin son teslim tarihi ve şekli: 

 

- Tekliflerin, belirtilen süre içerisinde, kapalı zarfta elden veya posta yoluyla 

Büyükelçilik adresine  mesai saatleri içinde (09.00-17.00 saatleri arasında) verilmesi 

gerekmektedir.  

 

En uygun teklifi seçmek için kriterler ve kriterlerin unsurları: 

 

- İşlerin tamamlanması için en düşük fiyat ve en kısa süre. 

 

* Sırbistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, en uygun teklifin seçimine ilişkin kararla ilgili 

tüm hakları saklı tutar ve Viyana Diplomatik ve Konsolosluk Misyonları Sözleşmesi’nden 

kaynaklı dokunulmazlık ve imtiyazlar uyarınca kabul eden ülkenin herhangi bir yargı organı 

önünde ihtilaf ve takibata konu olamaz. 
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Tekliflerin sunulması (son tarih, yer, zaman, şekil, gösterge...): 

 

- Teklifler, Büyükelçiliğin internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren 8 (sekiz) iş 

günü içinde, Pazartesiden Cumaya kadar her iş günü mesai saatleri arasında (09.00-

17.00), kapalı zarfta elden veya posta yoluyla sunulmalıdır. 

 

 

Tekliflerin açılması komisyon tarafından yapılacaktır (yer, zaman): 

 

- Teklifler, teklif verenin temsilcisi bulunmaksızın Büyükelçilik Komisyonu tarafından 

açılacaktır. 

 

 

Sözleşmenin verilmesine ilişkin karar için son tarih: 

 

- Sözleşmenin verilmesine ilişkin karar verme süresi 3 (üç) gündür (5- 7 Temmuz 2021 

tarihleri arasında yapılacak). 

 

 

İletişim:  

 

- Tüm bilgiler için irtibat kişi Sırbistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin Memuru 

Dragana Meljnikov 

- iletişim telefonları:  0312/426 02 36,  

0552/337 12 07,  

- e-posta:   embserank@gmail.com 

 

 

Diğer bilgiler: 

 

- Tüm ek bilgiler için şahsen iletişime geçmek mümkündür (çalışma saatleri arasında 

09 – 17). 

Sırbistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, 

Adres: Remzi Oğuz Arık Mah. Yazanlar sokak no. 1, 06680 Kavaklidere, Ankara 

 

 

        Büyükelçi 

 

             Mühür 

               Zoran Markovic 
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