
 
 

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 

YENİLENEN İHALE İLANI 

  

2017.HİZ.İŞL.01 ihale kayıt numaralı “8 ADET ÇİFT KABİN KAMYONET KİRALAMA 

HİZMET ALIMI” (“148 Adet Operasyonel Araç Kiralama Hizmet Alımı İşinde yeterli teklif alınamayan) 

İşi aşağıda belirtilen saat ve tarihte Açık İhale Usulü Yeniden ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda verilmiştir. 
 

1. Şirketin  

a) Adresi :Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş 

Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi 608.Sokak No:4      

Çankaya 06550 Ankara/Türkiye 

b) Telefon ve faks numarası 

 

c) İlgili Personel 

: Tel: 0 (312) 491 87 29 

  Fax:0 (312) 491 86 22 

: İbrahim Ulaş ZORLU 

Elektronik posta adresi 

d) Web 

: ulaszorlu@vedas.com.tr 

: www.vedas.com.tr 
 

2. İhale konusu   

a) İhale Kayıt Numarası 

b) Niteliği, türü, miktarı 

: 2017.HİZ.İŞL.01 

: 8 Adet Çift Kabin Pikap Kiralama Hizmeti Alınması 

c) Teslim yeri : Van 

d) İşe başlama tarihi : Sözleşme İmzasından itibaren en geç 7 gün içerisinde 

e) İşin süresi 

 

 

f) İlan Yayın Tarihi 
 

: Sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde    

tüm araçlar teslim edilecek olup, işin süresi Her bir Aracın 

Tesliminden itibaren 36 aydır. 

: 26.04.2017 

3. İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Koordinatörlüğü    

  Toplantı Salonu (Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi      

  608. Sokak No:4 Çankaya 06550 Ankara/Türkiye) 

b) Son Teklif Tarih ve saati 

c) Açık Eksiltme tarih ve saati        

: 09.05.2017 ( Salı Günü) Saat: 10:30 

: 09.05.2017 ( Salı Günü) Saat: 11:00 

      d) Kiralanacak Araç Listesi: 

 

Sıra Model Açıklaması Toplam Van Hakkari Muş Bitlis 

1 
Çift Kabin Kamyonet 4x4 

“Manuel 6 ileri” veya “Otomatik 5 ileri” 
8 2 2 2 2 

 

4. İhaleye katılabilmek için gereken belgeler 

İsteklilerin bu İhaleye Katılabilmeleri için aşağıdaki belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları 

gerekir. 

4.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 

4.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek 

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, (En az 3 yıllık Operasyonel kiralama hizmeti deneyimi 

bulunmalıdır.) 
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4.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.2.2. 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, 

4.3. Standart forma uygun teklif mektubu ve teklif cetveli 

4.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter 

onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş 

ortaklığı beyannamesi, (İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4. maddesinin (4.1) ve (4.2) 

bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. ) 

4.6. Bu ihalede Geçici veya kesin teminat istenmemektedir. 

4.7. İsteklilerin Uzman düzeyinde en az 1 operasyon personeli bulunmalıdır. (Personelin Çalışma 

belgeleri sunulacaktır.) 

 

NOT: İstekliler, “Teklif Mektubu”, Teklif Cetveli”, “Geçici Teminat” dışında kalan diğer 

belgelerin, aslını göstermek kaydıyla, Şirketimizce “Aslı Gibidir” ibareli ve imzalı belgeleri teklif ile 

birlikte sunabilirler. 

5. İhaleye yerli istekliler katılabilecektir. ( Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş ve 

Türkiye’de faaliyet gösteren tüm gerçek veya tüzel kişiler yerli istekli olarak kabul edilecektir.) 

6. İhale dokümanları ulaszorlu@vedas.com.tr e-posta adresine ihaleye katılıma ilişkin niyet 

mektubu gönderen tüm firmalarla e-posta yoluyla paylaşılacaktır. Niyet mektubunda isteklinin ticari 

unvanı, hangi ihaleye katılmak istendiği, telefon, faks ve e-posta adresi ile posta adresi yazılı olmalıdır.  

 

7. Teklifler ihale saatine kadar kapalı zarf ile Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel 

Koordinatörlüğü Satınalma Müdürlüğü’ne Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi 608. Sokak 

No:4 Çankaya 06550 Ankara/Türkiye), elden, kargo ya da iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

gönderilebilir. Kargo ya da postada yaşanacak gecikmelerden Şirketimiz sorumlu değildir. 

8. İstekliler, tekliflerini birim fiyat olarak vereceklerdir. 

9. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

10. İstekliler, işin tamamına teklif vermek zorundadır.   

11. Diğer Hususlar; 
11.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

11.2. Bu ihaleye, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar 

katılamazlar. 

11.3. Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu 

İhale Sözleşmeleri kanununa tabi olmayıp, ihale Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Satınalma 

Prosedürleri ve 25.05.2016  tarih ve 29722 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan EPDK Satınalma 

Yönetmeliği’ne göre yapılacaktır. 

11.4. Yenilenen ihalelerde 3 teklif şartı aranmaz. 

 

mailto:ulaszorlu@vedas.com.tr

