ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) ERZURUM HAVA
LİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
ELEKTRİK ENERJİSİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden
alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN

: 2022/1207423

1-İdarenin
a) Adı

: DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ)
ERZURUM
HAVA
BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

: Çiftlik Mahallesi Çevre
YAKUTİYE/ERZURUM

c) Telefon ve faks numarası

: 4423272835 - 4423272834

Yolu

Bulvarı

26

GENEL
LİMANI
A

25050

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı

: ELEKTRİK ENERJİSİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

: İlk endeks okuma tarihinden geçerli olmak üzere
01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında 4.020.000 Kwh
(DörtmilyonyirmibinKilowatsaat)
elektrik
enerjisinin
serbest piyasadan satın alınmasını kapsamaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

: Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü ve Radar İstasyonu

ç) Süresi/teslim tarihi

: 1- İşin süresi 365 (üçyüzaltmışbeş) gündür. İşe başlama ve
bitiş tarihleri: 01.01.2023- 31.12.2023 (Sözleşme ve gerekli
işlemlerin tamamlanıp, yükleniciden enerji tedarik
edilmeye 01.01.2023 tarihinden sonra başlandığı takdirde
ise işe başlama tarihi olarak bu tarih esas alınacak olup, iş
bitim tarihi 31.12.2023 tarihi olacaktır). 2- Sözleşme
döneminin Aralık ayında tahakkuk ettirilecek elektrik
enerjisi tüketimleri için oluşturulacak fatura, 31.12.2023
tarihli düzenlenecektir.

d) İşe başlama tarihi

: 01.01.2023

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve
saati

: 09.12.2022 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres)

: Erzurum Havalimanı İdari Blok Kat/2 112 nolu oda

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İsteklilerce; 14.03.2013 tarih ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 02.11.2013 tarihli 28809
sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve
14.04.2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dengeleme ve
Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesinde Üretim Lisansı, Tedarik Lisansı veya Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından kabul edilen eşdeğer lisanslara sahip olanlar ihaleye teklif
sunacak olup,bu husus yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecektir.
Söz konusu lisanslar ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olduğu
değerlendirilen isteklilerce "Beyan edilen bilgilerin tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya
numune/demonstrasyon değerlendirmesine"ilişkin tebligatın yapılması sonrasında idaremize
tevsik edilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif
edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan alınmış lisans doğrultusunda Serbest Tüketicilere
Elektrik Enerjisi Temini işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci
maddesine göre açıklama istenecektir.
1- İhalede teklif verilen birim fiyat üzerinden ihale sonrasında her abone tüketimi için ayrı ayrı
fatura düzenlenecektir. 2- Sayaç okuma işlemi bu ihaleye ait teknik şartnamede belirtilen usullere
göre yapılacaktır. 3-Bu ihalede yükleniciye güvence bedeli verilmeyecektir. 4- Faturalar e-fatura
değilse karşılıklı tutanak ile teslim tarihi, teslim eden ve teslim alanın adı soyadı ve imzaları ile
teslim alınacak ve 20 gün içinde İdare tarafından yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yüklenicinin
banka hesabına ödenecektir. Ödeme her sayaç için aboneliğin ait Erzurum Havalimanı
Başmüdürlüğü ödeme birimlerince yapılacaktır. 5- Faturada ödenecek toplam bedel detayları ayrı
ayrı görülecek şekilde düzenlenecek her ne sebeple olursa olsun faturada istenen bilgiler
birleştirilmeyecektir. 6- Ödeme bildirimine ilişkin hatalar; hatalı sayaç okunması, yanlış tarife,
tüketim miktarı ve/veya bedelin hatalı hesaplanması ya da mükerrer ödeme bildirimi
düzenlenmesi gibi hususları da kapsamaktadır. 7-Hatalı bildirimlere karşı Enerji Piyasası Müşteri
Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında İdarenin itiraz etme hakkı saklı kalacaktır. İtirazın yapılmış
olması ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmamakla birlikte itiraza konu tüketim bedeli ile
abonenin bir önceki tüketim döneminde ödemiş olduğu tüketim bedeli arasındaki farkın %30
(yüzde otuz) dan fazla olması durumunda, İdare bir önceki dönemde ödemiş olduğu tüketim
bedeli kadar tutarı son ödeme tarihinden önce yatıracak bu durumda idareye gecikme cezası
uygulanmayacaktır. 8- İtiraz, Yüklenici tarafından başvuru tarihini izleyen en geç 10 (on) iş günü
içinde incelenerek sonuçlandırılacaktır. İnceleme sonuçları İdareye yazılı olarak bildirilecektir.
İnceleme sonucuna göre itirazın haklı bulunması halinde, itiraza konu tüketim bedeline dair fazla
olarak tahsil edilen bedel 3 (üç) iş günü içerinde iade edilecektir. 9- Tedarikçi ek listede verilen
aboneliklerde tüketim değerleri yönünden azalma veya artmaya ilişkin değişiklikler olması
halinde idareden fiyat değişikliği veya herhangi bir ad altında ilave ücret ve hak talep edemez.
10- Tedarikçi, tahsil ettiği fon, pay ve vergileri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına tüketici adına
ödeyecektir. Tedarikçinin tüketiciden aldığı bu bedelleri ilgili kurum ve kuruluşlara eksik
göndermesi gibi bir durum olduğu takdirde sorumluluk öncelikle tedarikçiye ait olup bu rakam
tüketici (idareye) yasal faiziyle birlikte ilgili kamu kuruluşlarına ödenmek üzere iade edilecektir.
11- Tedarikçi faturadan doğan alacağını başkasına ciro edemeyecek ve devredemeyecektir. 12İhale kapsamında yüklenici firmanın işçi çalıştırması, malzeme kullanması ve bunların ücretleri
gibi ödemeler konusunda İdarenin hiçbir ilgi/sorumluluğu bulunmayacaktır. 13- Bu ihaleye
katılan istekliler ihale şartlarını kabul etmiş etmiş sayılır. İhaleyi kazanan yüklenici şartnamede
belirtilen hususları uygulamakla yükümlüdür. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda EPDK
mevzuatı ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili yönetmelikler geçerlidir. 14- Yüklenicinin
enerji mevzuatı gereği enerji kurum ve kuruluşları ile yaptığı ikili anlaşmalardan doğan
yükümlülüklerini kasten veya başka herhangi bir sebepten dolayı yerine getirmemesi nedeniyle
bu ihale kapsamında yüklenmiş olduğu İdarenin sözleşme konusu tüketimini karşılayamaması
durumunda EPDK-TEDAŞ enerji birim fiyatına göre düzenlenen her fatura ile sözleşme fiyatına
göre olması gereken fatura arasındaki farkın iki katını tedarikçi İdareye ödemekle yükümlüdür.
15- İhale ekinde verilen ve alımı yapılacak abonelikler için yüklenici tarafından zamanında
EPDK'ya başvurulduğu halde işlemleri gerçekleştirilmeyen yani yüklenici uhdesine geçmemiş
olanlar, idareye EPDK'ya başvuru yapıldığını gösterir belgeyle sunulacaktır. Aksi halde cezai
hükümler bu durumdaki abonelikler için geçerli olacaktır. 16- İdare tarafından yükleniciye
bildirilen yeni abonelikler için gerekli işlemler en geç bildirimi izleyen ikinci fatura döneminde
gerçekleştirilmiş ve abonelik yüklenicinin uhdesine alınmış olmalıdır. EPDK tarafından oluşan
gecikmeler için bir üstteki bentte (15. bent) yer alan hususlar geçerli olacaktır. 17- Gelir irat
kaydedilen teminatlar yüklenicinin borçlarına mahsup edilemez.

