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Şirketimizce “Açık İhale” usulü ile 11.05.2017 tarihinde ihale edilen 2017. MLZ. İŞL.13 9 

GRUP MUHTELİF İŞLETME YEDEĞİ MALZEME ALIMI İŞİ  

        İZOLATÖRLER : 210.500 TL bedel ile en düşük teklifi sunan YILDIZLAR ELEKTRİK 

firmasının sunmuş olduğu teklifin, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu ve izolatör 

grubunun YILDIZLAR ELEKTRİK  firması uhdesine bırakılmasına, 

        HAT KORUMA SİGORTA BUŞONLARI : Yapılan teknik inceleme ve numune 

kontrolleri sonrası, bu grupta  BİLİM marka ürünler için 383.900 TL ile en düşük teklifi sunan 

BİRTAN ELEKTRİK firmasının teklif etmiş olduğu  ürünün tip testlerden sadece kesme 

deneyinin olması,  ilgili TEDAŞ MYD de belirtilen TSE belgesinin olmaması nedeniyle, yine 

YDS marka ürünler ile 427.950 TL ile en düşük 2. Teklifi sunan ETİEN ENERJİ firmasının 

teklif edilen ürünün geçerli TSE belgesinin bulunmaması nedeniyle, İNTER-TEKNİK 

ELEKTRİK firmasınca sunulan 442.000 TL’lik teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 

olduğu ve hat koruma buşonları grubunun İNTER-TEKNİK ELEKTRİK firması uhdesine 

bırakılmasına, 

         SİGORTA ve KONTAKTÖR :  125.000 TL bedel ile en düşük teklifi sunan HASSAN 

ELEKTRİK firmasının sunmuş olduğu teklifin, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu ve 

izolatör grubunun HASSAN ELEKTRİK firması uhdesine bırakılmasına, 

         KLEMENSLER : 71.860 TL bedel ile en düşük teklifi sunan GİRİŞİM ELEKTRİK 

firmasının sunmuş olduğu teklifin, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu ve izolatör 

grubunun GİRİŞİM  ELEKTRİK firması uhdesine bırakılmasına, 

          NH BUŞONLARI : Yapılan teknik inceleme ve numune kontrolleri sonrası, bu grupta  

ELMEKSAN marka ürünler için 124.845 TL ile en düşük teklifi sunan BİRTAN ELEKTRİK 

firmasının teklif etmiş olduğu ürünün sadece 160A’e ait tip testinin bulunması, ihaleye çıkılan 

250 ve 400 A Buşon ve altlıklarına ait herhangi bir test sunulmamış olması, firmanın numune 

olarak sunmuş olduğu ürünün tek indikatörlü olması nedeniyle, GİRİŞİM ELEKTRİK 

firmasınca KALE PORSELEN marka ürünler için sunulan 131.470 TL’lik teklifin ekonomik 

açıdan en avantajlı teklif olduğu ve nh buşonları grubunun GİRİŞİM ELEKTRİK firması 

uhdesine bırakılmasına, 

             PARAFUDURLAR:  209.655 TL bedel ile en düşük teklifi sunan YİĞİTBİR 

ELEKTRİK firmasının sunmuş olduğu teklifin, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu ve 

PARAFUDR grubunun YİĞİTBİR ELEKTRİK  firması uhdesine bırakılmasına, 

           ÖLÜM TEHLİKE LEVHASI:  17.219 TL bedel ile en düşük teklifi sunan BİRTAN 

ELEKTRİK firmasının sunmuş olduğu teklifin, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu ve 

ÖLÜM TEHLİKE LEVHASI grubunun BİRTAN ELEKTRİK firması uhdesine bırakılmasına, 



 
      TOPRAKLAMA KAZIĞI : Yapılan inceleme neticesinde, bu grupta SMS 

markaürünler için 32.340 TL ile en düşük teklifi sunan GİRİŞİM ELEKTRİK firmasının, 

sunmuş olduğu ürüne ait hiçbir standart veya kalite belgesi sunmamış olması nedeniyle, 

YILDIZLAR ELEKTRİK firmasınca KARTAL METAL marka ürünler için sunulan 32.439 

TL’lik teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu ve topraklama kazığı grubunun 

YILDIZLAR ELEKTRİK firması uhdesine bırakılmasına, 

      KABLO PABUÇLARI : 16.590 TL bedel ile en düşük teklifi sunan BİRTAN 

ELEKTRİK firmasının sunmuş olduğu teklifin, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu 

ve KABLO PABUCLARI grubunun BİRTAN ELEKTRİK firmaları uhdesinde 

bırakılmasına karar verilmiştir. 

 Aday ve İsteklilere  duyurulur.  

 

    

 


