
 
 

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 

İPTAL VE YENİLENEN İHALE İLANI 

 

Şirketimizce “Açık İhale” usulü ile 22.07.2016 saat 16:00 son teklif verme tarihli olarak 

ihale edilen 2016.TES.YAT.05  HAKKARİ İLİ MESKAN ÜS BÖLGESİ ENH+ MODÜLER 

BETON KÖK+ 400 Kva KABİN TİPİ TRAFO ELEKTRİK TESİSİ YAPIM İŞİ  ve 16.08.2016 

saat 10:00 son teklif verme tarihli olarak ihale edilen 2016.TES.YAT.13 VAN İLİ TESİS 

YAPIM İŞİ-1 (AG-YG(OG) VE TRP ELK. TESİSİ İŞİ),  Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumunca 25.05.2016 Tarih ve 29722 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Dağıtım 

Şirketlerinin Satın Alma – Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması 

Yönetmeliği’nin 9. Maddesi (Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi ) nin 10. Fıkrası gereği 

“Gelen Tekliflerin üçten az olması” nedeniyle iptal edilmiştir.  

2016.TES.YAT.05  HAKKARİ İLİ MESKAN ÜS BÖLGESİ ENH+ MODÜLER 

BETON KÖK+ 400 Kva KABİN TİPİ TRAFO ELEKTRİK TESİSİ YAPIM İŞİ ve  

2016.TES.YAT.13 VAN İLİ TESİS YAPIM İŞİ-1 (AG-YG(OG) VE TRP ELK. TESİSİ İŞİ 

aşağıda belirtilen saat ve tarihte Açık İhale Usulü ile yeniden ihale edilecektir. Yenilenen 

ihalelere 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: Ç. Şule ÖZERCAN ( Teknik Detaylar) 

 İlgili Personel : Özge AKGÜN ( İhale Detayları) 

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

d) WEB :www.vedas.com.tr 

 

2-İhale konusu   

2-İhale konusu   

a) Niteliği, türü, miktarı : Tesis Yapım İşleri 

b) Yapılacağı yer : Van ve Hakkari İlleri 

c) İşe başlama tarihi 

 

d) İşin süresi 

e) İlan Yayın Tarihi 

:  Sözleşme imza tarihinden itibaren 7 iş günü sonra işe 

başlanır. 

: 31.12.2016 tarihine kadar tamamlanacaktır 

: 26.08.2016 

 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) Tarihi ve saati : 1) 2016.TES.YAT.13 VAN İLİ TESİS YAPIM İŞİ-1 (AG-

YG(OG) VE TRP ELK. TESİSİ İŞİ  

  08/09/2016 (Perşembe)-  Saat :10:00 

  2) 2016.TES.YAT.05  HAKKARİ İLİ MESKAN ÜS 

BÖLGESİ ENH+ MODÜLER BETON KÖK+ 400 Kva 

KABİN TİPİ TRAFO ELEKTRİK TESİSİ YAPIM İŞİ  

08/09/2016 (Perşembe)-  Saat :16:00 
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4- İhalelere katılabilmek için gereken belgeler 

İsteklilerin bu alımlara katılabilmeleri için aşağıda sayılan 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,  

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. Ekte yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve teklif cetveli ( keşif icmali) 

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

onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.5. İstekliler tarafından teklif edilen bedelin % 50 sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş 

veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin son 15 (On Beş) yılda alınmış iş deneyimini 

gösteren belgelerin sunulması gerekir. (İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde 

geçici kabulü yapılmış olmalıdır. Geçici kabulü yapılmış ancak iş deneyim belgesi 

düzenlenmemiş işlerde Şirketimize belgelerin aslını göstermek kaydıyla, Şirketimizce “Aslı 

Gibidir” ibareli ve imzalı son hakediş iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir. Özel 

Şirketlere yapılan işlerde iş deneyim belgesi düzenlenmemiş olması halinde sözleşme ve ekinde 

Mali Müşavir tarafından onaylı Fatura suretlerinin sunulması yeterlidir.) 

İş ortaklığı olarak teklif sunulması durumunda, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim belge 

tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en 

az % 30’unu sağlaması zorunludur.  

Kamu veya özel sektörde OG/YG Elektrik Tesis Yapım İşleri ( Enerji iletim havai hatları yapım 

işleri, Enerji iletim yeraltı kablo yapım işleri, Enerji dağıtım havai hatları yapım işleri, Enerji 

dağıtım yeraltı kablo yapım işleri, Şalt tesisleri Yapım işleri, Trafo merkezleri Yapım işleri, 

Kompanzasyon tesisleri Yapım İşleri, Aydınlatma Tesis Yapım İşleri, AG-OG Havai-Yeraltı 

Hat bakım onarım ve yapım işleri, Elektrik AG-OG Havai-Yeraltı şebekelerinde sayaç montaj 

işleri ) ve Elektrik Arıza Onarım ve Bakım İşleri ( AOB), beraber veya ayrı ayrı benzer iş olarak 

kabul edilecektir. 

Bu ihalelerde Elektrik – Elektronik Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği bölümü 

mezunlarının mezuniyet belgeleri ihale konusu iş ve/veya benzer işlere denk sayılacaktır. 



 
İsteklilerin iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini sunmaları durumunda; 

4.5.1 İş deneyimi bulunmayan mühendislerin; toplam süresi onbeş yılı geçmemek 

kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl için 197.091 TL tutar kadar benzer iş deneyimi 

olarak dikkate alınır. 

4.5.2 İş deneyimi bulunan mühendislerin; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, 

mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl için 197.091 TL tutar kadar benzer iş deneyimi olarak 

dikkate alınır. ( İş deneyim belgesinin sunulmaması durumunda mezuniyet belgesi 15 yıla kadar 

değerlendirilir.) 

4.5.3 Mezuniyet belgelerinin Tüzel kişiliklerde kullanılabilmesi için, Mühendisin en 

az 1 yıldır Tüzel Kişiliğin % 51 hissesine sahip olması gerekmektedir. (Tüzel kişi tarafından iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya Mali Müşavir ya da Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 

gösteren belgenin sunulması gerekir.) 

4.6. İsteklilerin,  bankalar nezdindeki kullanılmayan nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif bedelinin % 10’undan az olmayacak şekil de 

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

yazısı bulunmalıdır.) 

4.7. İstekliler, tarafından teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere, kendi 

belirleyecekleri tutarda, son teklif verme tarihinden itibaren 120 gün geçerli “Geçici Teminat 

Mektubu” sunmak zorundadırlar. ( Teyit yazısı bulunmalıdır.) 

İstekliler, Şirketimize belgelerin aslını göstermek kaydıyla, Şirketimizce “Aslı Gibidir” ibareli 

ve imzalı belgeleri teklif ile birlikte sunabilirler. 

5- İhaleye sadece yerli 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   

Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi 608.Sokak No:4   Çankaya 06550 

Ankara/Türkiye adresine elden, kargo ya da iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebilir. 

Posta veya kargoda yaşanacak gecikmelerden Şirketimiz sorumlu değildir. 

8- İstekliler, tekliflerini 2015 yılı TEDAŞ Birim fiyatları ile oluşturulmuş keşfe uygulayacakları 

yüzdelik iskonto sonucunda oluşan bedel üzerinden vereceklerdir. Söz konusu iskonto; birim 

fiyatların her biri için ayrı ayrı geçerli olmak üzere uygulanacak şekilde, üzerine ihale bırakılan 

istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

9-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

10- Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

11- DİĞER HUSUSLAR; 

11.1- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına (yüksek iskonto) göre 

belirlenecektir. Yenilenen ihalelerde 3 teklif arama şartı yoktur.  

11.2-  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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