
VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 

İHALE KOMİSYON KARARI 

17.06.2019  

Şirketimizce, 29.05.2019 tarihinde saat 11.00’da ihalesi gerçekleştirilen 2019.MLZ.İŞL.09 MUHTELİF 

İŞLETME MALZEMESİ ALIMI İŞİ, 

İhale komisyonun yapmış olduğu nihai değerlendirme neticesinde;  

            1. GRUP İZOLATÖR VE İZOLATÖR DEMİRİ’nın 523.000,00 TL nihai teklifi ile en düşük teklif olarak 
ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunan YİĞİTBİR ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. uhdesinde 
bırakılmasına, 

            2. GRUP KLEMENSLER’ın 69.875,00 TL nihai teklifi ile en düşük teklif olarak ekonomik açıdan en 
avantajlı teklifi sunan YILDIZLAR ELK. TİC. VE SAN. A.Ş.  uhdesinde bırakılmasına, 

            3. GRUP İZOLASYON KAPAMA için en düşük teklifi sunan ALTINSOY firmasının geçici teminat 
eksikliği nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması en düşük 2. Teklif olan BİRTAN’ın teklifi arasında 
yaklaşık  % 15 fark bulunması ve 3. Kalemde teklif edilen ürünlerin farklı olması nedeniyle İdari 
Şartnamenin 33.1. 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 grubun iptal edilerek yenilenmesine,  

            4. GRUP HIRDAVAT MALZEMESİ’nin 477.000,00 TL nihai teklifi ile en düşük teklif olarak 
ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunan BİRTAN ELK. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. uhdesinde 
bırakılmasına, 

            5. GRUP ASMA KİLİT’ ler için sunulan teklif bedelleri yüksek bulunmuş olup 
gerekli rekabetin de sağlanmadığı kanaatiyle söz konusu kalemin İdari Şartnamenin 
33.1. 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 Şirketimiz Satınalma 
Prosedürü’nün 5.4. Düşük Maliyetli Satınalma Usulü ile temin edilmesine, 
 
            6. GRUP KUŞKONMAZ BARİYER için sadece 1 ( Bir) adet geçerli teklif sunulmuş olmasından 
dolayı gerekli rekabet oluşmadığından İdari Şartnamenin 29.2.5 “Üç teklifin altında teklif gelmesi 
halinde ihale komisyonu ihaleyi iptal edilebilir” maddesi uyarınca söz konusu kalemin iptal edilerek 
Şirketimiz Satınalma Prosedürü’nün 5.4. Düşük Maliyetli Satınalma Usulü ile temin edilmesine, 

            7. GRUP ANKRAJ DEMİRİ VE ANTİVANDAL SOMUN için sunulan tekliflerin belirlenen yaklaşık 
maliyeti üzerinde olması nedeniyle söz konusu kalemin 33.1. İhale komisyonu kararı üzerine Şirket, 
verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Şirket bütün tekliflerin 
reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. “ uyarınca iptal edilerek Şirketimiz 
Satınalma Prosedürü’nün 5.4. Düşük Maliyetli Satınalma Usulü ile temin edilmesine, 

 

  3 grup için toplam 1.069.875,00 TL bedel ile alınmasına karar verilmiştir. 


