380 kV ALİBEYKÖY 380 TM (TEVSİAT) SINIRLANDIRILMIŞ TEKLİF BEDELİ PUANI DEĞERLENDİRMESİNE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMAYA
ESAS ORANLAR AŞAĞIDAKİ TABLO’DA VERİLMEKTEDİR:
++İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif ++İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif ++Sınırlandırıl
Ettiği Toplam Bedelin İsteklinin Ettiği Toplam Bedelin İsteklinin
mış Teklif
Teklifinin Genel Toplam
Teklifinin Genel Toplam Bedeline Bedeli Puanı
Bedeline Oranı ALT SINIRI (%)
Oranı ÜST SINIRI (%)
(STBP)

İş Kalemi No

İş Kalemi Kısa Adı Tanımı

E.33, E.34

Topraklama İletkeni Temini (120mm2 örgülü bakır iletken),
Topraklama İletkeni Montajı (120mm² örgülü bakır iletken)
İş kalemleri toplamı

E.35,
E.36,
E.37,
E.38

Topraklama İletkeni (Fens Topraklaması) Temini (50 mm² örgülü
bakır iletken),
Topraklama İletkeni (Fens Topraklaması) Montajı (50mm² örgülü
bakır iletken),
Topraklama İletkeni Temini (30x5 mm bakır lama),
Topraklama İletkeni Montajı (30x5 mm bakır lama)
iş kalemleri toplamı

1,20

1,55

5

0,15

0,24

0,20

0,41

10

5

İ.1

Trafo sahası tesviyesinin yapılması (kazı)

İ.2

Trafo sahalarında dolgu yapılacak sahaların
tuvenan veya stabilize cinsindeki dolgu maddeleri ile saha
tesviyelerinin yapılması (dolgu)

2,00

3,20

10

İ.17

İhata, kademe ve çevre istinat duvarlarının yapılması

3,00

4,00

10

“İ” Rumuzlu
İnşaat Pozları

“İ” Rumuzu ile başlayan inşaat işleri iş kalemleri toplamı

15,00

23,00

10

Sınırlandırılmış
Teklif Bedeli
Toplam Puanı

50

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye
ait teklif bedelidir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş
olması halinde, teklif fiyatı daha düşük (fiyat puanı daha yüksek) olan
istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası)
karşılığı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü,Ticaret Dairesi
Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 , ABCD Blok, Kat:15 Oda
No:15035/A Çankaya /ANKARA 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 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel
Müdürlüğü, Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad.
No:2, ABCD Blok, Kat:15, Oda No:15053/B Çankaya/ANKARA adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim
fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle 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 120 (yüz yirmi)
takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilebilir.
12.1. İşin uzmanlık gerektiren kısımları İhale konusu yapım işleri özgün
nitelikte ve teknik özellikleri gerekli olan netlikte belirlenememekte olup,
işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi,
fiili olarak kullanılacak primer ve sekonder malzeme ve teçhizatın marka,
tip, karakteristiğinin tam olarak belirlenemeden ve saha hafriyatı
sonrasında toprak özgül direnci ölçülmeden ihale öncesinde uygulama
projesi yapılamayacağı için kesin proje ile ve teklif birim fiyatlı ihaleye
çıkılmıştır. Bu sebeplerle işin yapımı sırasında iş kalemlerinin miktar ve
türlerinde değişiklik olmasının muhtemel olduğu dikkate alınmalıdır. İşin
uzmanlık gerektiren kısımları; i) Transformatör merkezinin tüm elektrik
işlerinin yapılması ve tamamlanması için gereken bilumum malzemelerin
ve donanımın temini, iş yerine nakledilmesi, montajlarının, kablajlarının,

test ve kontrollerinin yapılarak devreye alınması işlerinin gerekli her türlü
mühendislik, teknik hizmet, işçilik, tesis, araç-gereç, teçhizat, malzeme,
nakliye imkânları kullanılarak ihale dokümanının kapsamındaki belgelere ve
diğer ekli ön/kesin proje, tüm resim ve dokümanlara ve uygulama
projelerine uygun olarak, fiyat formlarındaki hususlar ve ihale
dokümanlarında belirtilen esaslar ve kapsam dâhilinde yapılması, ii)
Transformatör merkezinin tüm inşaat işlerinin her türlü mühendislik, teknik
hizmet, işçilik, tesis, araç-gereç, teçhizat, malzeme, nakliye imkânları
kullanılarak ihale dokümanının kapsamındaki belgelere ve diğer ekli
ön/kesin proje, tüm resim ve dokümanlara ve uygulama projelerine uygun
olarak, fiyat formlarındaki hususlar ve ihale dokümanlarında belirtilen
esaslar ve kapsam dâhilinde yapılmasıdır. dir.
12.2. Bu işlere ait benzer işler
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde
Benzer İş Grupları Tebliğ’inin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları
Listesi’ndeki D/III Grubu İşler (Elektrik İşleri/ Elektrik Şebeke ve Tesis İşleri)
veya D/I Grubu İşler (Elektrik İşleri/ Enerji İletim Şebekesi ve Tesis İşleri)
dir.
İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde,
i) ihale konusu işin tüm elektrik işlerinden sorumlu olacak koordinatör
ortağı için benzer iş kabul edilecek işler; 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’inin
eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki D/III Grubu İşler
(Elektrik İşleri/ Elektrik Şebeke ve Tesis İşleri) veya D/I Grubu İşler (Elektrik
İşleri/ Enerji İletim Şebekesi ve Tesis İşleri) dir.
ii) ihale konusu işin tüm inşaat işlerinden sorumlu olacak özel ortağı için
benzer iş kabul edilecek işler; 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’inin eki
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki B/III Grubu İşler (Üstyapı
(Bina) İşleri/Bina İşleri) dir.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre
açıklama istenecektir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 31 Mart 2011 tarihli ve 27891 Sayılı
Resmi Gazetenin "İlanlar" bölümündeki duyurusunda yer alan hususlar
doğrultusunda, Kamu İhale Genel Tebliği'nin "Aşırı Düşük Teklif
Değerlendirmesi" başlıklı 45. maddesi çerçevesinde yapılacak
hesaplamalarda (N) sınır değer katsayısı (1,20) olarak dikkate alınacaktır.
380 kV Ada-2 DGKÇS (Tevsiat): Yer Tesliminden İtibaren 240 takvim günü
380 kV Alibeyköy 380 TM (Tevsiat): Yer Tesliminden İtibaren 270 takvim günü
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