İHALE İLANI
9 KALEM AVADANLIK

İHALE İLANI
ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

1'İNCİ ANA BKM.FB.MD.LÜĞÜ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI
BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
9 KALEM AVADANLIK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü
ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2017/209766
1-İdarenin
a) Adresi
: 1'İNCİ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ 54580
ARİFİYE/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası
: 2642751620 - 2642768679
c) Elektronik Posta Adresi
: tankpalet@ttmail.com
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi (varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 9 KALEM AVADANLIK
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
: 1'İNCİ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ TESLİM VE
TESELLÜM KISMI ARİFİYE/SAKARYA
c) Teslim tarihi
: Alımı yapılacak olan malzemeler sözleşmenin imzalanmasını
takip eden günden itibaren 150 (YÜZELLİ) takvim günü
içerisinde defaten teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: 1'İNCİ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ İHALE
KOMİSYON BAŞKANLIĞI ÇARKKIŞLA/ADAPAZARI/SAKARYA
b) Tarihi ve saati
: 22.05.2017 - 11:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında
% 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı 1'İNCİ ANA BAKIM
FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ TEDARİK KISMI ARİFİYE / SAKARYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 1'İNCİ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON
BAŞKANLIĞI ÇARKKIŞLA/ADAPAZARI/SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Basın: 601208 (www.bik.gov.tr)
üzerinde bırakılacaktır.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

SAKARYA ELEKTRİK
DAĞITIM A.Ş.

SAKARYA ELEKTRİK
DAĞITIM A.Ş.

Arızalı Dağıtım Trafoları Bakım Onarım Hizmet
Alımı İhalesi Duyurusu
İhale No
: SEDAŞ-NOM-7-17-71
İhale Türü
: Açık İhale
İhale Konusu : Arızalı Dağıtım Trafoları Bakım
Onarım Hizmet Alımı
İhale Kapsamı : Güncel TEDAŞ MYD malzeme
şartnamelerine ve SEDAŞ ek şartnamelerine
uygun olarak, ŞİRKET’in vereceği müstakil
siparişlere istinaden YÜKLENİCİ’den 1(bir) yıl
boyunca Arızalı Dağıtım Trafosu Bakım Onarım
hizmeti alınacaktır.
İşin Lokasyonu : SEDAŞ’ın depo adresleridir.
Geçici Teminat : Var
Kısmi Teklif
: Kısmi teklif verilemez.
Belgelerin ve Tekliflerin Sunulacağı En Son
Tarih, Saat ve Yer: 24.05.2017 saat 12:00,
SEDAŞ Satın Alma Bölümü (belgeler 10:00-12:00
arası teslim alınacaktır.)
İhale detayları www.sedas.com web
adresimizde yer alan https://www.sedas.com/trtr/Bilgi_Danisma/Pages/ihaleDuyurulari.aspx
linkinden incelenebilir ve doküman alınabilir.

Elektronik Sayaç Alımı İhalesi Duyurusu
İhale No
: SEDAŞ-MDM-7-17-74
İhale Türü
: Açık İhale
İhale Konusu : Elektronik Sayaç Alımı
İhale Kapsamı : SEDAŞ şartnamesine uygun
olarak, ŞİRKET’in vereceği müstakil siparişlere
istinaden YÜKLENİCİ’den 2 (iki) yıl boyunca
malzeme alınması için birim fiyat anlaşması
yapılacaktır.
İşin Lokasyonu : SEDAŞ’ın depo adreslerine
teslimat yapılacaktır.
Geçici Teminat : Var
Kısmi Teklif
: Kısmi teklif verilebilir
Belgelerin ve Tekliflerin Sunulacağı En Son
Tarih, Saat ve Yer: 25.05.2017 saat 12:00,
SEDAŞ Satın Alma Bölümü (belgeler 10:00-12:00
arası teslim alınacaktır.)
İhale detayları www.sedas.com web
adresimizde yer alan https://www.sedas.com/trtr/Bilgi_Danisma/Pages/ihaleDuyurulari.aspx
linkinden incelenebilir ve doküman alınabilir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Basın: 601792 (www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Basın: 601806 (www.bik.gov.tr)

1'İNCİ ANA BKM.FB.MD.LÜĞÜ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI
BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2017/209090
1-İdarenin
a) Adresi
: 1'İNCİ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ 54580
ARİFİYE/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası
: 2642751620 - 2642768679
c) Elektronik Posta Adresi
: tankpalet@ttmail.com
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi (varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI
(1.210.391 KİLOWATT-SAAT)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
: İHALE DÖKÜMANI EK-A'SINDA (İHTİYAÇ LİSTESİ)
BELİRTİLEN 1'İNCİ MOTORLU PİYADE TUGAY
KOMUTANLIĞINA BAĞLI 8 ADET ELEKTRİK ABONESİ
c) Teslim tarihi
: SÖZLEŞME İMZALANMASINI MÜTEAKİP YÜKLENİCİ
TARAFINDAN PİYASA MALİ UZLAŞTIRMA MERKEZİNİN
(PMUM) NEZDİNDE UZLAŞTIRMAYA VE GEÇİŞE İLİŞKİN
İŞLEMLER TAMAMLANARAK İŞE BAŞLANILAN TARİH
İTİBARİYLE ABONELİKLERE AİT OKUNAN İLK ENDEKSLER
TUTANAK ALTINA ALINACAKTIR. HERHANGİ BİR GEREKÇE
İLE SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİN VEYA PMUM
NEZDİNDE YAPILACAK İŞLEMLERİN GECİKMESİ HALİNDE
PMUM TARAFINDAN BELİRLENECEK TARİHTE İŞE
BAŞLANIR. İŞ HER HALÜKARDA 31.12.2017 TARİHİNDE
SONA ERECEKTİR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: 1'İNCİ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ İHALE
KOMİSYONU BAŞKANLIĞI ÇARK KIŞLA
ADAPAZARI / SAKARYA
b) Tarihi ve saati
: 05.06.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
EPDK (ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU)'NUN YÜRÜRLÜKTEKİ "ELEKTRİK PİYASASI LİSANSI
YÖNETMELİĞİ" HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ, ÜRETİM LİSANSI VEYA TEDARİK LİSANSI
VEYA ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (EPDK) TARAFINDAN KABUL EDİLEN EŞDEĞER
BELGELER.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci,
yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE ÖZEL KURULUŞLARA SERBEST TÜKETİCİ KAPSAMINDAKİ
ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı 1'İNCİ
MOT.P.TUG.K.LIĞI LOJ.Ş.MD.LÜĞÜ ÇARK KIŞLA ADAPAZARI/SAKARYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 1'İNCİ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU
BAŞKANLIĞI ÇARK KIŞLA ADAPAZARI / SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Basın: 601202 (www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

