İTM.228, 2 ADET 380 kV TRAFO MERKEZİ YAPIMI
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) MERKEZ
İTM.228, 2 Adet 380 kV Trafo Merkezi Yapımı yapım işi 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
:2017/178624
1-İdarenin
a) Adresi
:Nasuh Akar Türk Ocağı 2/15 06520 Balgat
ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası :3122038816 - 3122038288
c) Elektronik Posta Adresi
:guven.bilgen@teias.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:380 kV Ada-2 DGKÇS (Tevsiat), 380 kV
Alibeyköy 380 TM (Tevsiat)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:380 kV Ada-2 DGKÇS Tevsiat (Sakarya), 380
kV Alibeyköy 380 TM Tevsiat (İstanbul)
c) İşe başlama tarihi
:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün
içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi
:Yer tesliminden itibaren 270 (iki yüz yetmiş)
takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü,
Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah.
Türkocağı Cad. No:2, ABCD Blok Giriş Katı,
Sefer KUL Satınalma ve İhale Komisyon
Başkanlığı Toplantı Salonu Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati
:12.05.2017 - 15:00
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 İmza Beyannamesi veya İmza
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 İsteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede
belirtilen konsorsiyum beyannamesi.
4.1.6İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin
tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.7 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya
serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren
belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu
veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer
belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl
sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren
bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler,
yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren
bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest
muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar
olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal
tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına
bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden
birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya
bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden
yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı
için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden
herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli
kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin
yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla

kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal
tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına
bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve
teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya
benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk
sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak 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.
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.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak
suretiyle ihaleye girecek olan; iş deneyimi bulunmayan elektrik veya
elektrik-elektronik mühendislerinin; toplam süresi onbeş yılı geçmemek
kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Kanunun 62 nci
maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar, iş deneyimi
bulunan elektrik veya elektrik-elektronik mühendislerinin; onbeş yıllık
sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl
Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar
kadar benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. İhaleye konsorsiyum olarak
teklif verilmesi halinde, i) ihaleye, ihale konusu işin tüm elektrik işlerinden
sorumlu olacak koordinatör ortak olarak girecek olan; iş deneyimi
bulunmayan elektrik veya elektrik-elektronik mühendislerinin; toplam
süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her
yıl, Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen
tutar kadar, iş deneyimi bulunan elektrik veya elektrik-elektronik
mühendislerinin; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın,
mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl Kanunun 62 nci maddesinin birinci
fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar benzer iş deneyimi olarak
dikkate alınır. ii) iş deneyim belgesi yerine mezuniyet
belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye, ihale konusu işin tüm
inşaat işlerinden sorumlu olacak özel ortak olarak girecek olan; iş deneyimi
bulunmayan inşaat mühendislerinin; toplam süresi onbeş yılı geçmemek
kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Kanunun 62 nci
maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar, iş deneyimi
bulunan inşaat mühendislerinin; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın,
mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl Kanunun 62 nci maddesinin birinci
fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar benzer iş deneyimi olarak
dikkate alınır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da
dikkate alınarak belirlenecektir.
Değerlendirme; “fiyat puanlaması” ile “kalite ve teknik nitelik puanlaması”
(fiyat dışı unsur puanlaması) olmak üzere iki bölümde yapılacaktır.
A- Fiyat Puanı (FP) (50 PUAN)
Geçerli teklif veren İstekliler için fiyat puanlaması 50 tam puan üzerinden
yapılacaktır.
Geçerli teklifler içinde en düşük teklif fiyatına sahip istekli 50 tam puan
alacak olup, diğer isteklilere ait fiyat puanı; FPist = (TFmin / TFist) x 50
formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FPist değeri virgülden
sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Bu formülde;
FPist:İsteklinin fiyat puanını,
TFmin:Geçerli teklifler içinde en düşük teklif fiyatını,
TFist:İsteklinin teklif fiyatını
ifade eder.
B- Kalite ve Teknik Nitelik Puanı (KTNP) (50 PUAN) (Fiyat Dışı Unsur
Puanı)
Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite ve teknik nitelik (fiyat
dışı unsur) puanlaması toplamda 50 tam puan üzerinden yapılacak olup
puanlamada kullanılacak hususlar aşağıda; belirtilmektedir.
Sınırlandırılmış Teklif Bedeli Puanı Değerlendirmesi
Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan sınırlandırılmış teklif bedeli
puanlaması, aşağıda belirlenen iş kalemleri için toplam 50 puan üzerinden
yapılacaktır.
Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için, isteklinin teklif ettiği toplam
bedelin isteklinin teklifinin genel toplam bedeline oranı hesaplanacak ve bu
oran İdarece belirlenmiş ALT SINIR ile ÜST SINIR değerlerine eşit veya bu
değerler arasında kalıyorsa tabloda belirtilen tam puanlar verilecektir. Söz
konusu iş kalemleri için tespit edilen oranlar, tabloda belirtilen alt ve üst
sınır aralığının dışındıysa o iş kalemi için istekliye 0 (sıfır) puan verilecektir.
380 kV ADA-2 DGKÇS (TEVSİAT) SINIRLANDIRILMIŞ TEKLİF BEDELİ PUANI
DEĞERLENDİRMESİNE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMAYA ESAS
ORANLAR AŞAĞIDAKİ TABLO’DA VERİLMEKTEDİR:

İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği
İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Toplam Sınırlandırılmış
Toplam Bedelin İsteklinin Teklifinin Genel Bedelin İsteklinin Teklifinin Genel Toplam Teklif Bedeli
Toplam Bedeline Oranı ALT SINIRI (%)
Bedeline Oranı ÜST SINIRI (%)
Puanı (STBP)

İş Kalemi No

İş Kalemi Kısa Adı Tanımı

E.11, E.12

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

0,60

0,85

10

İ.1

380 kV reaktör temeli yapılması

1,00

1,40

10

0,40

0,60

10

0,10

0,18

10

3,00

5,00

10

Şalt sahası içi ve giriş beton yollarının yapılması
İ.5
(hasır çelikli φ188/188)
Açık
hava şalt sahalarına 15 cm kalınlığında çakıl
İ.11
veya mıcır serilmesi (20 cm sıyırma kazısı dahil)
“İ” Rumuzu ile başlayan inşaat işleri iş kalemleri
“İ” Rumuzlu
toplamı
İnşaat Pozları
Sınırlandırılmış
Teklif Bedeli
Toplam Puanı
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