
Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 144 anaokul, ilk ve ortaokulların elektrik mal alımı
4734 say Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açlk ihale usulü ile jhale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır;

ELEKTRiK ENERJisi sATlN ALlNAcAKTlR

20l7l500288

Kolejtepe Mah. Yesilcami sok.
ŞAHiNBEY/GAziANTEP
3422303l92 - 3422308802

sahin bey27@nıeb.gov.tr

https://ekap.kik. gov .tl EKAP l

00 270l0 Kolejtepe Mahallesi

Şahinbey ilçe Milli Eğitiın Müdürlüğüne bağlı 1,14 temel eğitim
okullarına J.950.56l kırh AC i|e 2.000.1,12 kwh oG elektrik mal
alıırı
A} rıntlll biıgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanl içinde
bulunan idari şartnamcden ulaşılabilir.

Teknik şartnamede belirtilen Şahinbey il§e Milli Eğiıim
Müdürlüğüne bağh t44 temel eğitim okullarl

Teknik Şartnamede Belirtilen Şahinbey İ|çe Milli Eğitim
Müdürlüğüne Bağlı lJJ Anaokulu.iilkokul re Orıaokul

Şahinbey ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kolejtepe Mah. Yeşil
caıni sok.

09.11.20l7 - l0:00

l hale Kayıt Nuıııarası

l -İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve thks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç; ihale doküıııanlnın görülebileceği
intemet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın
a) Niteliği. türü ve nliktarl

b) Teslim yerleri

c) Teslim tarihi

3- ihalenin
a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

4. İhaleye katılabilme şartlar| ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.,t. ihaleye katlima şartlarl Ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. lhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
Zorunlu izin, ruhsat Veya faaliyet belgesi Veya belgeler:
lstekliler 6446 saylll Elektrik piyasasI kanunu ve Lisans yönetmeliği hükümleri gereğince
serbest tüketicile.e elektrik satlşl yapabileceğine ilişkin, geçerliliği olan Lisansının aall veya
noter onaylI suretini vereceklerdir.

4.1.2. Teklif Vermeye yetkali olduğunu gösteren imza beyannamesi Veya imza sirküİeri;
4.1 .2.1. Gerçek kişi olmasl haIinde, noter tasdikla imza beyannamesi,
4,1.2.2.rnzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kiŞiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamınln bir Ticaret Sjcil Gazetesinde bulunmamasl halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret SiciI Gazeteleri Veya bu hususlarl gösteren belgeler ile türel kişiliğin noĞr tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli Ve içeriğ j idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli Ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.



4.1.5 lhale konusu allmln tamamı Veya bir klsml alt yüklenicilere yapt|r|lamaz,
4.1-6 Tüzel kiŞi tarafından iş deneyimini göstermek İzere sunuıan belgenin, tüzel kjşiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağlna ait olmasl halinde, Türkjye odalar ve B6rsalar Birliği ,i"y, .lro".t 

-

muhasebeci Yemjnli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya ıİoterİaraınJan iıı
ilan tarihinden sonra düzenlenen Ve düzenlendiği tarjhten geriye doğru son bii yıld ır kesintisiz olarak
bu şartln korunduğunu gösteren beIge, standadforma uyg-un beıge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare taraindan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.J. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşımasl gereken kriterl€r:
4.J.l. İş deneı,inıiıi gösteren belgeler:

Soıl bcŞ 1'ıl iÇinde bccleI iÇeıcı biı'sajzIeşme kapsanıında kesin kabul işlenıleri taınamlanan ve teklifedilen
bedelin %" l0oraııındaır az olnıan'ıak iizerc ihale kııırıısu iş veıa beıızer işlcre ilişkin iş deıeyimini gösteren
belgeler vel,a teknolojik ürün deneyin] bclgesi.

,l.,l. Bu ihalede benzer iş olarak kabul e«lilecek işler:
4.1.1.
Kamu Kurum ve KuruluŞlarına Y€ya öZel kuruluşlara yapılmış her türlü el€ktrik enerjisi satlş işi, benzer
iş oıarak kabul edilecektir

5.Ekonomik açldan en avantajIl teklif sadece fiyat esaslna göre belirlenecektir.

6. ihale yerli Ve yabancl tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajl uygulanacaitır.

7. lhale dokümanlnln görülmesi Ve satln allnmasl:
7,1. lhale dokümanl, idarenin adresinde görü_Lebi]ir Ve 2o0 TRY (Türk Lirasl) karşılığı Şahinbey ilçe
Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Bölümü adresinden satln allnabilir.
7.2. lhaleYe teklif Verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAp üzerinden e-imza
kullanarak ino lr.ne,eı zorun lud ur

8. Teklifler, ihale tarjh Ve saatine kadar şahinbey ilçe Mİlli Eğitim Müdürlüğü Destek-1 adresine
elden tesIım edilebileceğa gibi, aynl adrese iadeli taahhütlü poita vasıtasıyla da gönderilebiljr,

9. lstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden Vereceklerdir. ihale
Sonuc_u, üzerine ihale yapllan istekliyle her bir maI kalemi miktarl ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birjm fiyatlarln Çarplml sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzaıanacittir.
Bu ihalede, işjn tamaml için teklif verilecektir-

10. jstekliler tekljf ettikIeri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
tem jnat vereceklerdir

11. Verilen teklif|erin geçerliljk süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan} takvim günüdür.

12. KonSorsiyum olarak ihaleye teklif Verilemez.
13.Diğer h ususlar:
ihale Kanunun 38 inci maddesinde öngorü]en açüklama istenmeksizin ekonomik açldan en avanta]ll
teklif üzerinde bırakllacaktJr,


