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KARA KUVVETLERi KOMUTANLIĞI
107' nci Topçu Alay Komutanlığl

İhale Komisyon Başkanlığı

lÇrYMAx^J

l6 Ağustos 20l9

DAĞITM KISMINA YAZILMIŞTIR

İl-Gİ:(a) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

(b) Bakanlar Kuruluıun 14 Ocak 2013 taih ve 20|3l42l l saylı "Resmi İlan Fiyatlari' kaıan

l. l07'nci Topçu Alay Komutanlığınca "Elelırik enerjisi alımı" işi idarece komisyonumuza
gönderilen onay belgesi gereği 20l91363394 ihale kayıt numarasr ile ilgi (b) kanunun l9'uncu
maddesi esaslaıma göre açık ihale usulü ile l0.09.20l9 tarihinde saat l0:00' da ihale edilecektir.

2. ihalenin duyurulması maksadıyla Ek' te sunuları ihale ilanının ilgi (b) esaslarına uygun olarak;
ilanın Şanlıurfa basın ilan kurumu şube müdiirlüğiince Siverek' te yayınlanan l adet yerel gazet'ede

en geç 19.08.2019 rarihine kadar yayınlanmasını, ilanın yer aldığı gazete nüshalanndan beşer

adedinin faturası ile birlikte ihale tarihinden önce İhale Komisyon Başkanlığına gönderilmesini,

3. İlanrn Siverek Belediye Başkanlığı, Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı, Siverek Kaymakamlığı
ilan panolarına asılarak diizenlenen nıtanağın ihale tarihinden önce tarafımıza gönderilmesini.

4. ihale Komisyonunda görevlendirilen personelin ihale dokiimanınr incelemek maksadıyla ilan
tarihini takip eden üç gün içinde ve ihale tarih/saatinde komisyonda hazır bulundurulmasınrn
sağlanmasıru arz ve rica ederim.
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özEL DAĞlTlM PLAN|

oeReĞl :

S. Nu. Birlik / Kurum

1 Siverek Kaymakamiığı

2 Siverek Belediye Başkanlığına

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına /Siverek

4 Basln ilan Kurumu Şube Müdürlüğüne /Şanllurfa

TAsNiF Dlsl



sER3EsT PiYAsADAnr ELEKTRiK §NERJisi allm| 4734 sayllı Kamu ihale Kanununun 19 unÇU
maddesine göre açlk ihale usulü ile ihale edileceKir. ihateye ilişkin ayflntılı bilg;ler asağlda yer
alınaktadlr:

lhaıe Kayıt Numara3i

1-İdaıenin

a} Adresi :107'NCl ToPÇU ALAY
slVEREı«şA,{LıURFA

: 414553388B - 4115523178

: 20191363394

KOMUTAİ!LİGİ

b} Telefon Ve faks ni..imarasi

c} EieKfonik Posta Adresi

ç} ihale doküman jnln gö,ülebileceği ıntemet
adresi (Varsa)

ihah1 a7 a|.ay @hoİma iı,com

https:llekap. kjk.goV.trlEKAP/

2-İhale konusu malırı

a) Niteliği, türü Ve miktafl

b) Teslim yefi

G} Teslim tarihİ

§erı?e§t Piya§adan Eıektrik Enerjisi
{1.280,00 ,

Ayrıntıİı bilgiye rKA?'la yer alaİ ihaıe
bulunan idari şar'üameden ula§ılabili..

iıııivaç LisTE§iı,Joğ BELiRTiLMlşriR

§özleşme imzaıaİr.ırasn, mütĞakip yükıeniği tararı dan
Piyasa Maıi uzıaştlİma Merkezınin {PMUM} nezdinde
uzlaştırmaya Y€ geÇışe iıişkin işlemler lamaüfllafieüak a1
acak 2020 00:00 iübariyle abonelaklere ait okufıan iİk
endak§İer tutanak altlfla alına,ak i§e başlanacak ve 3İ
Arallk 2020 24:08 itlba.ryle is bitifi'ecektir. Herhangi bir
ge.ekçe ile sğzreşfıreı,rin yüİürlüğe girme§irıin v*ya Plğrül,ti
nezdinde yapllacak işlemlerin gecikmesi haıind€ PMUM
taraftndan beİirlenecĞk taf İhte işe başlanlİ,

3- ihaıenin

a} Yapllacağl yer : 107 Nci TO_PçU ALAY KoMUTANLlĞl ixnıe xoııılsyoıv
BAşKANLıGl slvEREruşAi,LlURFA

b) Tarihi ve saati : 10.09.2019 - 10:00

+. iııaleye katllabiİme şartlan ve istenilen be|geler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulana€ak
kriterıer:
4.1. İhaleye kat,lma şarİlan Ve istenilen belgeIer:
4.1.,t.3, ihale könusu mali!ı satlş faaliyetinin yerine gelirilebilmesi için ilgıli mevzuat gereğinca aı,rmas,
zortjnlu izin, ruhsat Veya faaliyel belgesi Veya belgelec
EPDK {Enerji Piyrsas, Düzerrleme Kurumu}'nüfı yürürlüıİeki "Eİekİrik Piyasas,, Li9ans,
Yönetmeliği" hükümlerine gdre düzenlenmiş, Üretim Lisansı veya Tedarik Lisansl veya Enerji
Piya§a§. üüze^leme Kürumu (İPDK} tarafından kabul edi'en eşdeğer belgeler.

4,1.2. Teklif Vermeye yetkili olduğunu göslelen imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1, Gerçek kişi oıması halinde, noterlasdikli imza beyanf,amesi,
4.1.2.2, İnzel kişi olması halinde, ilgisine göre tğzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kuruculaıl ile lİzel
kişiliğin yönetimindeki göravlileri belirten son durumu göSterir Ticaret sicil Gazelesi, bu biIgiıerin
tamamlnin bir Tjcaret sici! Gazetesinde buIunmamasl halinde, bu b,ilgilerin tümünü göstemek üzeIe
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ilgili Ticaret sicil Gazeteleri Veya bu hususlarl gö'sleren beigel€r ile tüzel kİşiliğin noter tasdiıdi imze
sirküleri.
4.1,3. Şekli Ve içeriği jdafi Şartnamede belirlenen tekEf meklubu.

ari Şartnamede belirlenen geçici ıeminaİ-
İn tamaml Veya bir küsml att yüklenicilere yaprrüamaz.

4.2, Ekonomik Ve ffaıi yeİerliğ€ iıişkin belgeler Ve bu belgelerin taşlmasl gereken kriterığr:

ldaİe taİaİ]ndan ekonomik Ve mali yeterliğe ilişkin krİte. beliitı'memiştir.

4.3, Mesleki ve T€knik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu beıgeıerin taş,masl gereken kliterıer:

idaİe taraflndan mesleki Ve teknık yeıerliğe ilişkin kfiter beıiİİiıınemıştir

5.Ekoİomik açldan en avantajll ieklif sadece fiyat esaslna göre beıirlenec€ktir

6, ihaıe yerli Ve yabancl tüm isİekliiere açlktıf.

7. İhale dokümanıntn gorülmesi:
7,1. lhale dokümani, idarenin adresinde görülebilif.
7,2. Ihaığye leklif ver€cek 6laülann ihale dokümanını EKAP üZerinden e-imza kuIlanarak indİ.rrle|ari
zorunluduı.

8. Tek|ifler, ihale tarih Vö saatine kadar 1s7 Nci TOPçU ALAY KoMUTANLlĞl iııaıg xoıçisyoııı
BAşKANLlGl siVEREı«şANLluRFA adresine elden tesIirn ediİebileceği gibi, aynl adfese 

'adelitaahhütlü posta Vaslta§lyla da gönderı|ebilır.

9. |$ekli|er lekliİlerifli, mal ka|em-kalğmıefi için teklif birim İjyatlar üzefinden Vereceklerdir. ihale
sonucu, ozerine ihaıe yaplİan istekliyle hef bir mal kalemi miktafl ile bu mal kalemleri için İeklif ediİen
birim 

'jyatlarln 
çarplmI sonucu buıunan toplam bedeı üzerinden bifim fiyal sözleşme imzalanaöaİİlr.

Bu ihalede. klsmı İeklil veriıebilif.

'0. 
isteklilef teklif etlikleri bedeİin 7o3'ünden az olmamak üzeİe kendi belirleyecekleri tutaftıa ge§ci

teminat veıEceklerdir.

1 1. Veri|en tekliflğ*n ğegerlilik §üresi, ihale tarihinden iİibareü 12ü İyüı Yirmi} takvirn günİdiır-

12. Konsorsiyum ola[ak ihaleye tek|;f veriIemez

13. Bu lhaıede eleklronik eksilİme yap]ımayacaKlr

İ 4.Diğer husus|ar:
ihale, Kanunun 38 inci meddesinde öılgörülen aÇ,klama istenmeksizin ekonomik agdan en avantajli
teklif üzerınde brak,lacakt|r.


