
 
 

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 

İHALE İLANI 

 

2016.MLZ.YAT.07 PLC PROJESİNDE KULLANILMAK ÜZERE ANTİGRON KABLO 

VE SAYAÇ PANOSU ALIMI İŞİ  Açık İhale Usulü ile 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 :Tel: 0 (312) 491 87 29  

 Fax:0 (312) 491 86 22 

 İlgili Personel: Fatih TALAY ( Teknik Detaylar) 

 İlgili Personel : Özge AKGÜN ( İhale Detayları) 

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

  satinalma@vedas.com.tr 

 

d) WEB :www.vedas.com.tr 

 

2-İhale konusu   

a) Niteliği, türü, miktarı  : Mal Alımı 

b) Malzemenin Teslim yeri  : VAN İLİ 

c) İşe başlama tarihi   :  Sözleşme onayından itibaren 

d) İşin süresi 

e) İlan Yayın Tarihi 

 

  :  Sözleşme onayından itibaren 60 gün 

  : 11.08.2016  

 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) Tarihi ve saati :  22/08/2016 ( Pazartesi Günü)-  Saat :11:00 

      c) Alım Yapılacak Malzeme listesi 

GRUP S.NO MALZEME VEYA HİZMET ADI 
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A1 Monofaze Sayaç Panosu 
         

40.000     
      40.000 ADET 

A2 Trifaze Sayaç Panosu 
            

5.000     
      5.000 ADET 
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B1 

Bağlantı Kablosu  NYM (antigron ) (2x6 

mm2) 

      

320.000     
      320.000 MT 

B2 

Bağlantı Kablosu  NYM (antigron ) 

(4x6mm2) 

         

40.000     
      40.000 MT 
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4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler 

İsteklilerin bu alımlara katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları 

gerekir:  

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

4.1.1.1 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,  

4.1.1.2 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, 

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

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

4.1.2.2. 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, 

4.1.3.Standart forma uygun teklif mektubu ve teklif cetveli ( keşif icmali) 

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

vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. 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. ( Teyit yazısı bulunmalıdır.) 

4.1.7. İstekliler, tarafından teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri 

tutarda, son teklif verme tarihinden itibaren 60 gün geçerli “Geçici Teminat Mektubu” sunmak 

zorundadırlar. (Teyit yazısı bulunmalıdır.) 

4.1.8. Teklif edilen ürünlere ait tip test raporları (fotokopi olarak sunulabilir) 

4.1.9 TEDAŞ-MYD/96-015 0.6/1 kV Termoplastik ya da Termoset Yalıtkanlı Enerji Kabloları (AG 

KABLO) şartnamesinde istenilen diğer belgeler ve VEDAŞ Sayaç Panosu Teknik Şartnamesi’nde 

istenilen şartların sağlandığını tesvik eden belgeler 

4.1.10. Kaliteye İlişkin Belgeler 

4.1.10.1 ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi Sistem Belgesi ( fotokopi olarak sunulabilir) 

4.1.10.2 Çevre yönetim sistemi belgesi ISO14001:2004  ( fotokopi olarak sunulabilir) 

B3 

Bağlantı Kablosu  NYM (antigron ) (4x10 

mm2) 

         

10.000     
      10.000 MT 

               



 
 Kalite/Çevre yönetim sistem belgesinin, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen 

belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında 

yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından 

düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu 

Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş 

belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini 

sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi 

veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu 

tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK 

Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması 

zorunlu değildir. Bu belgenin/belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. 

İsteklilerin teklif ettiği malın ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu gösteren 

belgelerden birini sunması yeterlidir.  

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 

4.1.11 Alım konusu malın piyasaya arzına ilişkin belgeler: 

Bu ihalede isteklilerin, ürünlere ilişkin teknik mevzuatı hazırlamaya ve yürütmeye yetkili kılınan 

kamu kurum veya kuruluşlarının düzenlemeleri ile ürünün/malın piyasaya arzı için zorunlu kılınan 

aşağıda yazılı belgeleri teklifleri ekinde sunmaları zorunludur. 

■ TSE Belgesi veya Eşdeğer Uluslararası Kalite belgesi ( fotokopi olarak sunulabilir) 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması 

yeterlidir. 

Not : İstekliler, “ASIL” olarak istenilen belgelerin aslını göstermek kaydıyla, Şirketimizce “Aslı 

Gibidir” ibareli ve imzalı belgeleri teklif ile birlikte sunabilirler.  

5- İhalelere yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.  

6- İhale dokümanları ozgeakgun@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 saatlerine kadar Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Koordinatörlüğü Satınalma 

Müdürlüğü’ne, kapalı zarf içerisinde elden, kargo ya da iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebilir. 

8- İstekliler, tekliflerini birim fiyat olarak vereceklerdir. 

9-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

10- Bu ihalede kısmı teklif verilebilir. Ancak, grubun tamamına teklif verilmesi zorunludur. 

11- DİĞER 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. 
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