
 
 

 

 

2020.TES.YAT.13 VAN İLİ MUHTELİF KÖY GRUPLARI  ELK TESİS 

YAPIM İŞİ İHALE İPTAL KARARI 
 

İhale komisyonu ihale kararına yönelik yaptığı nihai değerlendirme de, 08.05.2020 

tarihinde Açıklama olarak tüm firmalara gönderilen ve Web sitesinden duyurulan  “6.2. Teklif 

Cetveli’ ndeki Keşif İcmalinde paylaşılan 5.3. poz numaralı Galvanizli ve Galvaniz Civatalı 

Demir Direkler için malzeme ve montaj birim fiyatları sehven yazılmış olup Yapım İşleri 

Sözleşmesinin 6.1. maddesinde “İhale keşfinde belirtilen birim fiyatlarla 2019 yılı TEDAŞ 

Elektrik Proje ve Tesis Birim Fiyatları arasında bir fark olması durumunda 2019 yılı TEDAŞ 

Elektrik Proje ve Tesis Birim Fiyatları baz alınır.” denilmektedir. Bu sebeple teklif sunacak 

isteklilerin aşağıda belirtilen 2019 yılı TEDAŞ Elektrik Proje ve Tesis Birim Fiyatlarını 

dikkate almaları önem arz etmektedir. 

Poz: 5.3 Galvaniz Civatalı ve Gal.Demir Direkler için fiyatlar; 

TEDAŞ Birim Fiyatlar (2019) 

Malzeme: 4,21 TL 

Montaj: 30,53 TL dir”  şeklindeki  açıklama da hata yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan 

açıklama da Montaj bedelinin içerisinde 11,40 TL imalat bedelinin (poz:5.5.a) yer aldığını, 

Galvaniz direklerin Şirketimiz tarafından verilecek olmasından dolayı,  açıklamada bildirilen 

montaj bedelinden imalat bedelinin düşülmesi gerektiği halde   yapılan açıklamada montaj 

bedelinden imalat bedelinin düşülmesinin sehven atlandığı, teklif sunan isteklilerinde İmalat 

bedeli düşülmemiş haliyle hesap yaparak teklif sundukları tespit edilmiştir.   

Yapım İşleri Sözleşmesinin 6.1. maddesinde “İhale keşfinde belirtilen birim fiyatlarla 

2019 yılı TEDAŞ Elektrik Proje ve Tesis Birim Fiyatları arasında bir fark olması durumunda 

2019 yılı TEDAŞ Elektrik Proje ve Tesis Birim Fiyatları baz alınır.” denilmektedir.  2019 yılı 

TEDAŞ Elektrik Proje ve Tesis Birim Fiyatlarına göre galvaniz direklerin montaj 

bedeli  (imalat hariç) 30,53 TL olup imalat bedeli olan 11,40 TL düşüldüğünde montaj bedelinin 

19,13 TL olması gerekirken, 08.05.2020 tarihli açıklamada imalat bedeli ile ilgili herhangi bir 

hususa değinilmediği,  montaj bedelinin tamamının ödeneceği şeklinde anlaşıldığı, söz konusu 

açıklamanın ihalenin seyrini ve   ihalede sunulan teklif fiyatları  etkilediği kanaatiyle, 
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ihalesinin İdari Şartnamenin 31.1. Maddesi “İhale komisyonu kararı üzerine Şirket, verilmiş 

olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Şirket bütün tekliflerin 

reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.  “ maddesi uyarınca iptal 

edilerek yenilenmesine karar verilmiştir.  

 

 Aday ve isteklilere duyurulur.                                                                      22.05.2020 

 

    

 


