
 
 

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 

İHALE İLANI 

 

PLC TEKNOLOJİSİ KULLANILARAK İMAL EDİLMİŞ UZAKTAN AÇMA 

KESMEYE UYGUN SAYAÇ ALIM VE MONTAJ YAPIM 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: Ali AYDIN ( 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 : Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerine bağlı muhtelif 

ilçelerinde yaklaşık 41.300 adet abonenin sayaçlarının 

uzaktan açma kesme ve okuma yapılabilen, PLC teknolojisi 

kullanılmış olan Sayaçlarla Değiştirilmesi işidir. 

b) Yapılacağı yer :Van, Muş, Bitlis ve Hakkari İlleri ve bu illere bağlı İlçeler 

c) İşe başlama tarihi :  Sözleşme imza tarihinden itibaren 15 gün 

d) İşin süresi 

e) İlan Yayın Tarihi 

:   Yer teslim tarihinden itibaren 1 yıl   

: 15.06.2016  

 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 : 29/06/2016 ( Çarşamba)-  Saat :16:00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.2- Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek/Esnaf Odasına kayıtlı olduğunu gösterir 

belge, 

4.3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

4.4-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.5-Tüzel kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile 

tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.6- Kaşeli imzalı Teklif mektubu, 

4.7- Kaşeli imzalı Teklif cetveli, 

4.8- 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 ihalede benzer iş olarak OSOS ve RF 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.   
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4.9- İstekliler, tarafından teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, kendi 

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

Mektubu” sunmak zorundadırlar. 

4.10- 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 veya davetiye e-posta gönderim tarihinden sonra alınmış Banka Referans Mektubu 

sunmak zorundadırlar. 

4.11 – Teknik şartnamede istenilen tüm bilgi ve belgeler, 

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

belgeler;  

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

4.12.1- Satış sonrası servis hizmeti olup olmaması,   

4.12.2- Satış sonrası servisin yurt içinde olması  

4.12.3- Garanti verebilmesi,  

ile ilgili sunacağı bilgi ve belgeler  

4.13- Kalite Yönetim Sistem Belgesi/Belgeleri 

4.13.1-  ISO 9001 Kalite yönetim sistem belgesi, 

4.13.2-  27000 Bilgi Güvenliği Kalite Sistemi 

4.13.3-  ISO 14001 Çevre yönetim sistem belgesi, 

4.13.4-  10002 Müşteri Memnuniyeti Kalite Sistemi, 

4.13.5-  OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ve bunun gibi belgeler 

4.14- Bu ihaleye, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar 

katılamazlar. İstekli teklif ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olmadığına 

dair belge sunmak zorundadır. 

Not : İstekliler, Şirketimize belgelerin alını göstermek kaydıyla, Şirketimizce “Aslı Gibidir” 

ibareli ve imzalı belgeleri teklif ile birlikte sunabilirler.  

5- İhaleye yerli istekliler katılabilecektir.  

6- İhale dokümanı satinalma@vedas.com.tr e-posta adresine ihaleye katılıma ilişkin niyet 

mektubu gönderen tüm firmalara e-posta yoluyla paylaşılacaktır. 

7-Teklifler ihale saatine kadar Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Koordinatörlüğü 

Satınalma Müdürlüğü’ne, 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 teklif birim fiyat şeklinde 

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

9-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

10- Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

11- DİĞER HUSUSLAR; 

11.1- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin 

mümkün olmadığı durumlarda, işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite 

ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif 

belirlenir. 

11.2- Tüm kurulacak olan Donanım, Yazılım ve lisanslar Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş adına 

olacaktır. 

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 

Prosedürlerine göre yapılacaktır. 
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