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DEMlRüZU KAYMAKAMLlGı
Köylere

l-{

izmşt üötii rıne §i rl iği Başkaniığ

ı

Demirozü İlÇesine Bağlı.YeİPınar-Bayraııpaşı ve Danı{ıca i(öylerine Güneş [nerjiSistemiyapını işiyapjm ış]açık ihale
usulü ile ihale edilecektir ihaleye ilişkin ayrıntılı bitgiler aşağıda yer almaktadır:
1

-

İdarenin

a)Adresi: Hükümet Konaği Kat,2 Nıı;5 DE1,1İRoZı B..Vt_,jıi
b) Telefon ve faks numarası : 0 45B ,111

c) Elektronik posta adresi (varsa)
2 - lhale konusu yapıı,ı işinin

:

64 ] ü - C 453 41] 14

,1i;

şgiqa ,c]!!]9[]O]iı|ııııi1:ıilı

marn Ve kil, 0100-0 400 m3 ııiıvııklııkıe p:rı;:ıieıııp *i ii,j :ili];ıl;ü]ııı lıüı ııııs i:lık taşiar ve benzeri zeminler), 24,000 Ad;t reııııı<e
Levhası
(AlüminYuın) Yeni ŞaünameYü |]ygLın, ']5 ü00 iilc1 2 rıı ıj5r65xl iıiı galvanızlı koşebent ve 5m galvanizli örgülİ
gömülnıesi,
tei
ve
15,000
çelik

MetreGalvanizliÖrgüİüÇeliktelvegıınıiilmısı,5,iIOCAiJiıltıaz;lıjOVılpçıkışgücünesahipİotovoltaikpanel,
040-0.50 m'Ye kadar

Enaz72İücreıi,3,000Adet

*'dahil) Sıva

iistü ga!vaııiz sac taiılolaı,, 3 Cü0 Aciet 3x25 A e kadar Kademelitip pako
şalterler, 3,000 Adet 1_
'10
dakika, Zaman rolesi 3 000 Adel4x4Ü A e kacaı (30 ııA). Kaçak akım korıına
şalterleri (TS EN 6100B-l/TS rıı o'ıooa_z-ı;, g,ooo no.t
Üqlglı40 A e kadar (6 kA) Aııahtarlı Otoııalik Sıgoriaiar (6 kA kesnıe kapasiteli) 2,000 Adet En az 3 kW güçlü solar inverter, Bağınısız
MPPT saYısı enaz1olan 1 000 Acjet
az 7 kı\ı çı)çlıı sılar ınıeıieı, Bığııısız MPPT sayısı en azl oıan, İıÖ,ooo m 6 mm, solar kablo,
(0,_59

[ı

HIZZZ2-KSolarKablo,3.000Aüet|üadeniyııkaiaııııucu

ı'lıüiRil'ı,,]DA|,j(lRr\|\,1ATESiSATl(TSEN62305-1l2l3l4),3,000Adetçatıdireği
:ü,1l2l3t4),3 O0ü m 25 mm. elektroiitik bakır iletken Çatı iııaü
kıruyucu boıusu, 3.000 Adet AC PARAFUDR 3000 Adet DC
PARAFUDR, 1B0,000 m'Galvanlzlj ka{es teidÇn Çit yapilırıası 9,üOü ıı" ğelon santralinde ııretılen veya satın alınan ve beton pompasıyla
basılan, C 20l25 basınÇ dayaııını sınıfında, grı renkio, norrıel hazıı btlon dökülmesi (beton nakli dahii), 2.000,000 kg Lama ve prÖfiı
demirlerden ÇeŞitli demir ıŞleri yapılııası ve yeııne kcnuln,ıası, 540 ül0 ıı: Deıiıir vüzeyiere iki kat antipas iki katsentetik bola yapılması,
b) Yapılacağı yer : Yelpınaı8ayranıpa$a ve Daıııica Koyie rı
(Aktif Yakaİama ucu için), YlLDlR]tüDAN KöRui,ıi,ıiA TESi:-,j -,
ı- F " ,:i
ve indırme iletkenleri tesisati (TS EN 62305-11213i"J1 v C30 ACuı İıcikeıı
"

c) lşin süresi : lşe baş|ama tarihinden itibaren 45 takvim günüdür
- lhalenin
a) YapıIacağı yer: Hıikıime,hoııg: (aı 1 :a;.|;RClJ
b) Tarihi ve saati :21 06 2a22- 14 üa
+ - İhaleye Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan
Şartlar Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a )Tebligat iÇın adres beyanı, ayı,ıca ıi,iıbat ;çııı teiefıı,ı i,ilııı;ı],ıs. vı: faıiıs nıııııarısi ile elektronik posta adresi.
b ) lv,levzuatı gereği kayıtiı oldugu Tıcaret veiveya §;ııavi 0dısı Belçesi
3

1)GerÇekkiŞıolmasıhalinde

ılkilanveyaihaltiarihinirııçeıiıiııılebuiunciiığııyıiıjaalınmışilgisinegöreTicaretve/veyaSanayiOdasınaveya

ilgili Meslek Odasına kayıtli olCuötınu gösterir

iıeiıç,

2) Tüzel kiŞi olmasl halinde. ırıevzuatı gereıi lüzel kişilii;iıı sıcı;ine ıııyıt|ı bılı_ııduğu Ticaretve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihaie
tarihinin ıÇerisinde bulunduğı.ı yıicia alınnıış. tuzel kışıliçııı sicile ııayıliıoiCuğıııa ılair belçe,

]

,,.,/. l,ı., jlı,, ıiI|ı:5] ,\a,,,11.,7a
;. ıierı
1-Gerçek kişi olması halinde, noteı tasdıkil ııl]z;] büVııı,ıııi]usr
2- Tüzelkişiolması halınde, ilgisıne göıe tiızelkişilığın oılıklurı, üyeieıiveyı kuı-ucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileribeiirten

C )Tekllf Vermeye yetkİli olouguı;ıi EaSlü-L,:

son

durumu gosterır Ticaret Sicıl Gazetesi veya bu hususlarl tevsik eüen be lgeler ile tüzel kişiliğin noter taşdikli imza sirküleri
ç )KHGB İhale Yönetnıeliğlnin 11. ıııac]desinCe sayılaııciuıtıııı|arıja cluıırıadıgına iliğkin taahhıitname
d ) Şekli ve içeriği bu Şa(namede beIirieneı tçklif
o
t

Bu şartnamede beljrlenen geçicı temınal

.Vekaleten ihaleye katılııa iıalinde, ıstekii

rıekiıııu

ıdinı ı.,ıiıjıı

i..ışiııiı

ııılşı

lhale dokümanının satın alııdığına dair ilç]{]ç
Ortağı
oldıığıı veya hissedaıı bulunduğıı tüzei kışılırılere ııışi,ın bııvııııııırırı
ğ
h ) Vergi borcu yoktur beigesi
ı ) SGK borcıı yoktur
i ) Ticaret sicii gazelesı
Ekonomik ve Mali yeterliliğe iiişkin isten*rı iıe i;eltı
Bu madde ooş geçilınıştır
g

iasclikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

:

Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin isteneıı b*lgoler

;

l) lş Deneyim Beigesi

lsteklinin içinde bulunduğu son onbeş yıi ilk teklif edeceği ııde]iiı eı az 0ı,ijü ioıaıında gerçekleştirdiği ıdarece kusursuz kabuledilen ihale
konusu ış veya benzer işlerle ılgı|i deneyiırııı-ıi gı.slertıı tel sı_ i.ş ,]ı-J ı:ışk],: 'ş Bitirme Belgesini sunması zorunludur,
m ) lsteklinin Organizasyon Yapısı
AŞağıda özeilikleri beiirtjlen tekııik personelin istok|ı ıarafıııdan inıza]aınıış ]ıstesi de sıınulacaktır,

Adet

1

]

Pozisyon
Teknik

Eleman

Mesleki unvan

Meslekiozellik

Elektronik Mühendisi veya Elektrik
Mühendisi veya Elektronik Mühendisi

2YI

5 - Bu ihalede benzer iŞ olaralt ; YaPım işleri Benzerijş,Grupları Tebliğinde yer
alan D Grubu Elektrik işleri,Güneş Enerjili içme Suyu veya
GÜneş Enerlili Sulama Suyu, Güneş Enerli Santrali (GE§)
o - irıaıe; Birllı( ihale yönetmeliği gereginıe Açık ihaıe usulü ile yapılacaktır
7 - a) AÇık ıhale usulünde teklifler
Yazılı olarak yapılır Teklif mel<tubu, bi zarfakonulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerlne istekljnin adı, soyadı
VeYa ticaretunvanıile hangiiŞe aitolduğu yazılır.Zartın yapıştırılan yeriisteklitarafından
imzalanır, kaşesiveya mührü basılır. Bu zarf geçici
teminata ait alındı veYa geÇici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme
şartı olarak isteniten diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak
kaPatılır. DıŞ zarfın üzerine isteklinin adıve soyadı veya ticaret unvanı İe tebligata
esas olaraİgösteĞceğiaçık adresive teklifin hangiişe ait
olduğu yazılır,
b) Teklif mektubunda ihale dokümanlnın tamamen

okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazıile birbirine
uYgun olarak aÇıkÇa Yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmam-ası
ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak
suretiYle Yetkili kiŞilerce imzalanmıŞ olması zorunludur, Bunları karşıIamayan
teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Tek|ıf mektuplarının

isteklitarafından imzalanması ve bu mektupIarda ihale dokümanınin tamimen
okunup kabuledildiğinin belirtilmesi, ieklif edilen fiyatın rakam
ve Yazı ile aÇık olarak Yazılması zorunludur, Bunlardan herhangi birine uygun olmayan
veya üzeri-nde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan
teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır,
B - Jhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
9 - lhale dokümanına Hükümet Krınağı Kat.2 i!c 5 i[1,1lR .;Zı. den ucretsiz
olarak bakılabilir. ihaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını
satın almaları zorunludur. ihaıe dokümanı 750,00 TL karşılığı verilmektedir.
10 - İstekliler tekliflerini. iŞ kalenıleri iÇin teklif edijen birinİ ilaiların
çarpımı sonucu bıılıınan topIam bedel üzerinden tekljf birim fiyat şeklinde
verecekIerdir, İhale sonucu, iizeıine ihale yapılaı ıstekliyle Ülrını liyaİ s,ız]eşnıe ıııızalanacaktır.
11 'Teklifler, 21.06.2022 tarih ve saat ]3 3L]e kadar []ı,ıı-.ıııı;ziı (ııyieıı-, ı];;metGötürme
Birliği'na verilebı|ecektır. posta yoluy|a gönderilen
teklifl er değerlendirmeye aiınmayacaktır.
12 - lstekliler teklif edilen bedelin en az %3'ü tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici
teminat vereceklerdir.
'13 Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az |ji takvjm qünü olmalıdır.
14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
'15 Bu ihalede fiyat farkı verılmeyecektir.
16 - Birliğimiz 2886 ve 4734 saYılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih
ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri
geçerlidir, idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir
17- Ortak girişimler ihaleye tekiıf ve reııeyeıekııi.

