
 

 

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 

İHALE İLANI 

 

 

 2021.MLZ.YAT.21 4 GRUP AYDINLATMA MALZEMESİ ALIM İŞİ  Açık İhale Usulü ile 

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. 

 

1-Şirketin 

 

a) Adı  Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.   

b) Adresi Mahall Ankara, Eskişehir Yolu 9. Km. No :274/6  E 

Blok İç Kapı No: 69  Çankaya / ANKARA 

c) Telefon No 0 850 314 95 66 

d) Faks numarası 0 850 211 65 48 

e) Kayıtlı Elektronik posta 

adresi 

vedas.satinalma@hs03.kep.tr   

f) İlgili personelinin adı, soyadı, 

unvanı ve e-posta adresi 

Raşit DEVECİ / Satınalma Uzmanı 

rasitdeveci@vedas.com.tr 

 

 

 

2-İhale konusu   

a) İhale Kayıt 

No     
2021.MLZ.YAT.21 

b) Adı 4 GRUP AYDINLATMA MALZEMESİ ALIM İŞİ 

c) Türü Malzeme alımı 

d) Teslim 

edileceği yer 

 

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari İlleri ve ilçeleri 

e) Malzeme 

Teslim Süresi

            

Malzeme teslimi VEDAŞ tarafından aksi belirtilmedikçe sözleşme 

imzasından sonra gönderilecek siparişe istinaden 60 gün içerisinde 

tamamlanacaktır. 

 

 3-İhalenin 

 

a) İhale usulü AÇIK İHALE 

b) Tekliflerin sunulacağı adres: Mahall Ankara, Eskişehir Yolu 9. Km. No :274/6  E 

Blok İç Kapı No: 69  Çankaya/ANKARA  

(İhale dosyaları Satınalma birimine teslim edilecektir.) 

 

c) İhale (son teklif verme)  ve Açık 

eksiltme tarih ve saati: 

28.06.2021 Pazartesi Günü Saat: 10.00 

 

 

mailto:rasitdeveci@vedas.com.tr


 

 

İhalenin birinci, ikinci ve ihale komisyonun uygun görmesi halinde yapılabilecek üçüncü oturumları, 

isteklilerin elektronik olarak uzaktan erişimle katılabileceği canlı toplantı metodu ile 

gerçekleştirilecektir. 

İhalenin birinci ve ikinci oturumları elektronik olarak uzaktan erişimli canlı toplantı metodu ile 

gerçekleştirileceğinden söz konusu oturumlara uzaktan erişim için gerekli bilgiler ihale dosyası alan tüm 

isteklilere Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla bildirilecek olup oturumlara sadece İhale (son teklif 

verme) tarih ve saatine kadar Şirkete teklif dosyası sunmuş istekliler katılabilecektir. 

 

d) Alım Yapılacak Malzeme listesi: 
 

   

  Malzeme Listesi; 

GRUP 

NO 

S.NO MALZEME VEYA HİZMET ADI VAN 

MİKTAR 

MUŞ 

MİKTAR 

BİTLİS 

MİKTAR 

HAKKARİ 

MİKTAR 

(A) 

TOPLAM 

MİKTAR 

BİRİM 

1
.G

R
U

P
 A

R
M

A
T

Ü
R

L
E

R
 

1-

(YATIRIM) 

70W.YB İg.Na.SODYUM BUHARLI 

İGN.ARMATÜR  

(İGNİTÖR : ATEŞ. DEV. -ZAMAN AYARLI-165 

V DA ATEŞLEME YAPABİLMELİ)  

( BALAST : ISIL ANAHTARLI - BAKIR) 

   
1.163 1.163 ADET 

2-

(YATIRIM) 

150W.YB İg.Na SOD.BUH.İGN. ARMATÜR  

(İGNİTÖR : ATEŞ. DEV. - ZAMAN AYARLI-165 

V DA ATEŞLEME YAPABİLMELİ)  

( BALAST : ISIL ANAHTARLI - BAKIR) 

723 66 442 222 1.453 ADET 

3-

(YATIRIM) 

250W.YB İg.Na.SOD.BUH.İGN. ARMATÜR  

(İGNİTÖR : ATEŞ. DEV. -ZAMAN AYARLI -165 

V DA ATEŞLEME YAPABİLMELİ)  

( BALAST : ISIL ANAHTARLI - BAKIR) 

55 274 315 173 817 ADET 

 

GRUP 

NO 

S.NO MALZEME VEYA HİZMET ADI VAN 

MİKTAR 

MUŞ 

MİKTAR 

BİTLİS 

MİKTAR 

HAKKARİ 

MİKTAR 

(A) 

TOPLAM 

MİKTAR 

BİRİM 

2
.G

R
U

P
  

A
M

P
U

L
L

E
R

 1-

(YATIRIM) 

70 W Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. ( Yük.Bas.-Ateşlemeli 

T.) 

   
1.163 1.163 ADET 

2-a   

(YATIRIM) 

150 W Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. ( Yük.Bas.-

Ateşlemeli T.) 

723 66 442 222 1.453 ADET 

2-b 

(İŞLETME) 

150 W Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. ( Yük.Bas.-

Ateşlemeli T.) 

1.500 500 500 500 3.000 ADET 

3-

(YATIRIM) 

250 W Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. ( Yük.Bas.-

Ateşlemeli T.) 

55 274 315 173 817 ADET 

 

GRUP 

NO 

S.NO MALZEME VEYA HİZMET ADI VAN 

MİKTAR 

MUŞ 

MİKTAR 

BİTLİS 

MİKTAR 

HAKKARİ 

MİKTAR 

(A) 

TOPLAM 

MİKTAR 

BİRİM 

3
.G

R
U

P
 

A
S

T
R

O
N

O
M

İK
 

Z
A

M
A

N
 R

O
L

E
S

İ 1-

(İŞLETME) 

ASTRONOMİK DİJİTAL ZAMAN ROLE(TEK 

ÇIKIŞ DEVRELİ) ASTRONOMİK DİJİTAL 

ZAMAN ROLE(TEK ÇIKIŞ DEVRELİ) 24 Saat 

zaman Ayarı, Coğrafi Koordinat Programlama, tek 

röle çıkışı (16 A), 230 V AC İşletme gerilimi 

750 500 500 300 2.050 ADET 

 

GRUP 

NO 

S.NO MALZEME VEYA HİZMET ADI VAN 

MİKTAR 

MUŞ 

MİKTAR 

BİTLİS 

MİKTAR 

HAKKARİ 

MİKTAR 

(A) 

TOPLAM 

MİKTAR 

BİRİM 

4
.G

R
U

P
 

A
R

M
A

T
Ü

R
 

B
O

R
U

S
U

 1-

(İŞLETME) 

ARMATÜR BORUSU 6.000 3.500 3.500 3.500 16.500 ADET 

 



 

 

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler 

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

vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.4. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı 

beyannamesi, (İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4. maddesinin (4.1) ve (4.2) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. )  

4.5. Teklif edilen ürünlere ilişkin isteklinin, üretici olduğuna ( Sanayi Sicil Belgesi ve/veya Kapasite 

Raporu) ya da satmaya yetkili ( Bayilik sözleşmesi ve/veya yetkilendirme yazısı) olduğuna dair belge 

4.6. İstekliler, tarafından kapalı zarf ile sunulan ilk teklif bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, kendi 

belirleyecekleri tutarda, son teklif verme tarihinden itibaren 90 gün geçerli “Geçici Teminat Mektubu” 

sunmak zorundadırlar. (Teyit yazısı bulunmalıdır.)  

4.7. Bu ihalede isteklilerin, teklif edilen malın teknik şartnamelerinde yer alan teknik kriterlere ve 

standartlara uygunluğunu belirlenmesi amacıyla teknik standart belgeleri (TSE, ENEC, IEC,EN,DIN 

vb.), Kalite belgeleri (ISO), Tip test raporları, teknik bilgilerin yer aldığı katalogları, garantili özellikler 

listesi, malzeme listesi ile teklifleri ekinde CD ya da harici bellek ortamında sunulacaktır. 

İş ortaklığında teknik bilgilerin yer aldığı tip test raporları, katalog, açıklamaları içeren doküman, teklif 

edilen mal esas alınarak ve teklif edilen mala ilişkin olarak idari şartnamede yapılan düzenleme 

çerçevesinde; ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından sunulabilir.  

4.8.  Aydınlatma Beyanı ve Açık Rıza Beyanı kaşeli ve imzalı olarak Yeterlilik Zarfı içinde sunulacaktır.  

4.8.1. İsteklinin Gerçek kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili kişi/kişiler tarafından kaşe imza 

yapılacaktır.  



 

 

4.8.2. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili kişi/kişiler tarafından sadece imza 

yapılacaktır.    

4.9. İstekliler tarafından kapalı zarf ile sunulan ilk teklif edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere, 

ihale konusu iş veya benzer işlere ait yurt içinde ve/veya yurt dışında bir veya birden çok sözleşmeye 

ilişkin son 5 (Beş) yılda alınmış iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.  

Bu ihalede HER TÜRLÜ ARMATÜR ALIMI, LAMBA ALIMI,ZAMAN ROLESİ,ARMATÜR BORUSU VE 

AG/OG/YG ELEKTRİK MALZEMESİ ALIM İŞLERİ  benzer iş olarak kabul edilecektir. (İş ortaklığı olarak teklif 

sunulması durumunda, ortaklardan birinin bu belgeyi sunması yeterlidir. )  

(İlk ilan tarihinden geriye doğru son 5 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 varsa sözleşme 

fotokopisi ve ekinde Mali Müşavir tarafından onaylı Fatura ve/veya e-fatura suretlerinin sunulması 

yeterlidir. Dağıtım Şirketlerinden alınacak bedel içeren ıslak imzalı referans yazıları iş deneyim belgesi 

olarak kabul edilecektir.) (İş deneyim belgeleri EKAP “İş Deneyim Tutar Güncelleme” hesaplama 

aracından güncellenecektir.) 

İş Deneyim belgesinin Teklif edilen para biriminden farklı bir para birimi ile sunulması halinde; 

ihale gününde TCMB tarafından yayımlanmış ilgili döviz satış kuru ile teklif para birimine 

çevrilecek olup, teklif bedelin % 50’ını sağlamayan iş deneyim belgelerine ilişkin teklifler 

değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

4.10. Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanacağından, bu avantajdan 

yararlanmak isteyen istekliler,  TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini 

sunacaklardır.   

4.11. Standart forma uygun teklif mektubu ve teklif cetveli  

NOTLAR:  
İstekliler, Teklif Mektubu, Teklif Cetveli, Teminat Mektubu dışındaki istenilen diğer belgelerin 

aslını göstermek kaydıyla, Şirketimizce “Aslı Gibidir” ibareli ve imzalı belgeleri teklif ile birlikte 

sunabilirler. VEDAŞ, ihalenin değerlendirilmesi esnasında, gerekli görmesi durumunda teklif 

sahiplerinden başka kanıtlayıcı belgeler de isteyebilecektir.  

 

5- İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir. ( Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler 

ile Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulmuş tüzel kişilikleri yerli istekli olarak kabul 

edilecektir.) Ortak girişimlerin yerli istekli sayılabilmesi için bütün ortaklarının yerli istekli olması 

zorunludur. 

6- İhale dokümanları vedas.satinalma@hs03.kep.tr kayıtlı e-posta adresine ihaleye katılıma ilişkin 

niyet mektubu gönderen tüm firmalarla kayıtlı e-posta yoluyla paylaşılacaktır. Niyet mektubunda 

isteklinin ticari unvanı, hangi ihaleye katılmak istendiği, telefon, faks, e-posta ve kayıtlı e-posta adresi 

ile posta adresi yazılı olmalıdır.  

7- Teklifler İhale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş- 

.Mahall Ankara, Eskişehir Yolu 9. Km. No:274/6 E Blok İç Kapı No: 69 Çankaya/ANKARA 
(Satınalma Birimine teslim edilecektir.)  elden, kargo ya da iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

gönderilebilir. Posta veya kargoda yaşanacak gecikmelerden Şirketimiz sorumlu değildir. 

mailto:vedas.satinalma@hs03.kep.tr


 

 

 

8- İstekliler, tekliflerini Türk Lirası (TL) cinsinden birim fiyat olarak vereceklerdir.  

 

9- İş ortaklığı olarak ihaleye teklif verilebilir. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

10- Bu ihalede İstekliler, işin tamamına teklif verebileceği gibi, ihaleye çıkılan gruplardan birine ya da 

bir kaçına teklif verebilir. İstekliler gruplarda bulunan malzeme kalemlerinin tamamına teklif vermek 

zorundadır. (Grup içerisinde kısmi teklif verilemez.) 

11- DİĞER HUSUSLAR; 

11.1- Bu ihalede değerlendirme her bir grubun toplam teklif bedeli üzerinden yapılacak olup, 

ekonomik açıdan en avantajlı teklif; her bir grup için teklif edilen toplam bedelin en düşük olanıdır. 

Değerlendirmelerde fiyat dışı unsur uygulanmayacaktır. 

11.2- İhaleye, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen veya mahkeme kararıyla 

kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele 

Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir 

ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunan gerçek ve tüzel kişiler 

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 

29.12.2020 tarih ve 31349 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma 

ve Satış İşlemleri Uygulama Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılacaktır. 

 

11.4. Bu ihale de yerli malı teklif eden yerli istekli lehine % 10 oranında fiyat avantajı uygulanacak olup, teklif 

edilen malın yerli malı olduğuna yönelik belgeleri sunmayan veya öngörülen yerli malı ve yerli istekli şartlarını 

sağlamayan istekli % 10 fiyat avantajından yararlandırılmaz. 

 


