
 
VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 

İHALE İLANI 

 

Şirketimiz 2017 Yılı Yatırımları kapsamında;  

2017.TES.YAT.23 Hakkari Merkez ve İlçelerinde PLC Teknolojisi Kullanılarak İmal  

Edilmiş Uzaktan Açma Kesmeye Uygun Sayaç Alım ve Montajı Yapım İşi, 

2017.TES.YAT.24 Van ili Başkale ve Gürpınar İlçeleri ile Muş İli Malazgirt ve Varto 

İlçelerinde PLC Teknolojisi Kullanılarak İmal  Edilmiş Uzaktan Açma Kesmeye Uygun Sayaç 

Alım ve Montajı Yapım İşi, 

Aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.  

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 :Tel: 0 (312) 491 87 29  

 Fax:0 (312) 491 86 22 

 İlgili Personel: Fatih TALAY ( Teknik Detaylar) 

 İlgili Personel : Göksel GÜNEY ( İhale Detayları) 

c) Elektronik posta adresi  :satinalma@vedas.com.tr 

d) WEB :www.vedas.com.tr 

 

2-İhale konusu   

a) Niteliği, türü, miktarı : 2017.TES.YAT.23 Hakkari İli  ve İlçelerinde yaklaşık 

60.501 adet ve 2017.TES.YAT.24 Van ili Başkale ve 

Gürpınar İlçeleri ile Muş İli Malazgirt ve Varto İlçelerinde 

yaklaşık 56.865 adet abonenin sayaçları uzaktan açma kesme 

ve okuma yapılabilen, PLC teknolojisi kullanılmış olan 

Sayaçlarla Değiştirilecektir. 

 

b) Yapılacağı yer : 2017.TES.YAT.23 Hakkari İli ve İlçeleri 

  2017.TES.YAT.24 Van İli Başkale ve Gürpınar İlçeleri ile 

Muş İli Malazgirt ve Varto İlçeleri 

c) İşe başlama tarihi :  Sözleşme imza tarihinden itibaren 15 iş günü 

d) İşin süresi 

 

 

 

e) İlan Yayın Tarihi 

:  Her iki iş içinde Yer teslim tarihinden itibaren 120 gün 

içerisinde sahadaki montajlar tamamlanacak ve 15.12.2017 

tarihine kadar Geçici Kabule Hazır Hale Getirilecektir. 

 

: 23.05.2017  

 3-İhalelerin  

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) Tarih ve saatleri :  

1- 2017.TES.YAT.23 Hakkari Merkez ve İlçelerinde PLC 

Teknolojisi Kullanılarak İmal  Edilmiş Uzaktan Açma 

Kesmeye Uygun Sayaç Alım ve Montajı Yapım İşi  

05/06/2017 ( Pazartesi Günü)-  Saat : 11.00 

 

mailto:satinalma@arasedas.com
http://www.vedas.com/


 
2- 2017.TES.YAT.24 Van ili Başkale ve Gürpınar İlçeleri ile  

Muş İli Malazgirt ve Varto İlçelerinde PLC Teknolojisi 

Kullanılarak İmal  Edilmiş Uzaktan Açma Kesmeye Uygun 

Sayaç Alım ve Montajı Yapım İşi 

05/06/2017 ( Pazartesi Günü)-  Saat : 15.00 

 

  4- İhalelere katılabilmek için gereken belgeler 

İsteklilerin bu ihalelere katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: ( İhalelere katılmak isteyen istekliler, gerekli belgeleri her bir iş için ayrı ayrı 

sunmak zorundadır.) 

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,  

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

onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.4- Kaşeli imzalı Teklif mektubu, 

4.5- Kaşeli imzalı Teklif cetveli, 

4.6- İstekli Türkiye’de ya da Yurtdışında enerji dağıtım sektörlerinde, bu şartname kapsamında 

varsa benzer işlerine ait en az 5.000 ( Beşbin) sayaçlık iş bitirme belgesini veya referanslarını 

tekliflerinde sunacaktır. Bu ihalelerde benzer iş olarak, Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri ( 

OSOS) ve Radio Frequency (RF) Teknolojisi kullanılarak otomatik sayaç okuma işleri kabul 

edilecek olup, PLC işine ait iş bitirme belgesi tercih sebebidir. İş ortaklığı olarak teklif verilmesi 

halinde pilot ya da diğer ortaklardan herhangi birinin yeterli iş deneyim belgesi sunması yeterli 

kabul edilecektir.   

4.7- İstekliler, tarafından teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, kendi 

belirleyecekleri tutarda, ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış son teklif verme tarihinden 

itibaren 120 gün geçerli “Geçici Teminat Mektubu” sunmak zorundadırlar. 

4.8- İsteklilerin,  bankalar nezdindeki kullanılmayan nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif bedelinin % 6’sından az olmayacak şekil de 

ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış Banka Referans Mektubu sunmak zorundadırlar. 

4.9 – Teknik şartnamede istenilen tüm bilgi ve belgeler, 



 
İhaleye katılmak için zorunlu olmamakla birlikte, olması halinde ihale dosyasına eklenecek 

belgeler;  

4.10- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.10.1- Satış sonrası servis hizmeti olup olmaması,   

4.10.2- Satış sonrası servisin yurt içinde olması  

4.10.3- Garanti verebilmesi,  

ile ilgili sunacağı bilgi ve belgeler  

4.11- Kalite Yönetim Sistem Belgesi/Belgeleri 

     4.11.1-  ISO 9001 Kalite yönetim sistem belgesi, 

     4.11.2-  27.000 Bilgi Güvenliği Kalite Sistemi 

     4.11.3-  ISO 14001 Çevre yönetim sistem belgesi, 

     4.11.4-  10002 Müşteri Memnuniyeti Kalite Sistemi, 

     4.11.5-  OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi  

 

Notlar: 1- İstekliler, Şirketimize belgelerin aslını göstermek kaydıyla, Şirketimizce “Aslı 

Gibidir” ibareli ve imzalı belgeleri teklif ile birlikte sunabilirler.  

               2- Yabancı isteklilerin İhalelere katılabilmek için gereken belgeleri, yeminli tercüman 

tarafından çevrilmiş onaylı nüshalarını teklif ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

               3- İş ortaklığı olarak teklif sunulması halinde 4.1., 4.2. ve 4.3 te istenilen belgelerin 

tüm ortaklar için ayrı ayrı sunulması gerekmektedir. 

5- İhalelere yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.  

6- İhalelere ilişkin dokümanlar; satinalma@vedas.com.tr e-posta adresine ihalelere 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 saatlerine kadar 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. 

8-İstekliler tekliflerini, malzeme, montaj ve demontaj kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden Türk Lirası olarak teklif birim fiyat 

şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. 

9-Konsorsiyum olarak ihalelere teklif verilemez. 

10- İhalelerde kısmi teklif verilemez. 

11- DİĞER HUSUSLAR; 

11.1-  İhalelerde ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

VEDAŞ ihale sonrasında firmalardan demo uygulama talep edebilecektir. Demo uygulama da 

teklif edilen fiyatların yanı sıra teknik ekip, ekipman ve işin yapımı esnasında kullanılacak 

malzeme de göz önüne alınarak değerlendirilecek, demo uygulaması uygun bulunmayan ve 

teknik şartnameyi karşılamayan istekli en düşük fiyat dahi olsa değerlendirme dışı 

bırakılabilecektir. 

11.2-  İhalelere, 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, ihaleler Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Satınalma 

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

Yönetmeliği’ne göre yapılacaktır. 
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