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1.

YAPILACAK ALIMIN KONUSU:

Bu Teknik Şartname, 2023 yılı için Hakkari/Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı elektrik
enerjisi ihtiyacının serbest piyasadan alımı hususlarını içeren mal alımı ihalesi için düzenlenmiştir.

2.

YAPILACAK ALIMIN KAPSAMI VE SÜRESİ:

Hakkari/Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı için elektrik enerjisi ihtiyacı alımı; 01/01/2023
- 31/12/2023 tarihleri arasında olup, gerçekleşmesi beklenen ve ek listede belirtilen aboneliğe ait
toplam 3.000.000 kWh için yapılacaktır. Sözleşme ve gerekli işlemlerin tamamlanıp, yükleniciden
enerji tedarik edilmeye 01/01/2023'den sonra başlandığı takdirde, işe başlama tarihi olarak bu tarih
esas alınacak olup, iş bitim tarihi 31/12/2023 olacaktır. Sözleşme bu esaslara göre düzenlenecektir.

a) Dağıtım sistemi kullanıcısı Orta Gerilim Ticarethane tarifesindeki aboneler için:
Orta Gerilim
Çift Terimli-Tek Zamanlı (1000 kW)
3.000.000 kWh
3.

TANIMLAR VE KISALTMALAR:

Bu Teknik Şartnamede;
3.1.

İDARE

: Hakkari/Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı Müdürlüğü

3.2.

EPDK

: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu.

3.3.

TEİAŞ

: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi.

3.4.

TEDAŞ

: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi.

3.5.

LİSANSLI ELEK. D A Ğ T . FİR.

: Bölgesindeki sorumlu Elektrik Dağıtım A. Ş.Teri.

3.6.
İSTEKLİ
: Mevcut yasa ve yönetmeliklerde belirtilen şekilde
elektrik satışına haiz lisansa sahip Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına göre kurulmuş ve faaliyet
gösteren, ihaleye teklif veren katılımcıları.
3.7.

T E D A R İ K Ç İ - Y Ü K L E N İ C İ : İhale sonucu İdare ile sözleşme imzalamış olan istekli.

3.8.
A K T İ F ENERJİ: Aktif gücün zamanla çarpımından elde edilen k W h birimi ile ölçülen
elektrik enerjisini.
3.9.
E L E K T R İ K T Ü K E T İ M V E R G İ S İ ( E T V ) : Perakende Elektrik Enerjisi Satış Bedeli
üzerinden alınan pay. (Güncel dönem mevzuatında yer alan oranda)
3.10. ENERJİ F O N U B E D E L İ : Perakende Elektrik Enerjisi Satış Bedeli üzerinden alınan pay.
(Güncel dönem mevzuatında yer alan oranda)
3.11. T R T PAYI: Perakende Elektrik Enerjisi Satış Bedeli üzerinden alınan pay. (Güncel dönem
mevzuatında yer alan oranda)
3.12.

A K T İ F ENERJİ B İ R İ M S A T I Ş FİYATI: Tedarikçiden satın alınacak 1 k W h elektrik

enerjisi için ödenecek ve taraflarca üzerinde mutabık kalınan vergi, fon, harç vb. hariç birim satış
fiyatı
3.13.

D A Ğ I T I M B Ö L G E S İ : Bir dağıtım lisansında tanımlanan bölge

3.14. D A Ğ I T I M Ş İ R K E T İ (EDAŞ): Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden
sorumlu tüzel kişi. İlgili bölgedeki Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi.
3.15. E L E K T R İ K PİYASASI M E V Z U A T I : EPDK ve diğer yetkili kurumlarca yayınlanan
yönetmeliklerin tamamı.
3.16.

P M U M : Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi

3.17. R E A K T İ F ENERJİ: Reaktif Güç Bileşenin zaman ile çarpımı sonucunda elde edilen enerji
miktarı
3.18. S Ö Z L E Ş M E : İş bu şartname ile ön şartları belirtilen ihale sonucunda nihai koşulların
düzenleneceği Tedarikçi ile imzalanacak olan sözleşme.
3.19.

Ş A R T N A M E : İş bu şartname ve ekleri olarak anılacaktır.

3.20. Bu Şartnamede yer alan kavram ve kısaltmaların yorumlanmasında, sözleşmede aksi
belirtilmedikçe, Elektrik Piyasası Mevzuatı ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili
mevzuatlarda yer alan tanım ve açıklamalar esas alınacaktır.
4.

GENEL HUSUSLAR:

4.1.
Taraflar iş bu teknik şartname ve ekleri kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini; doğrudan
veya dolaylı olarak hiçbir şekil ve surette, bir başkasına veremez, devredemez ve satamaz.
4.2.

İdarenin ilgili EDAŞ'lardaki abonelik ile ilgili mevcut hakları aynen korunacaktır.

4.3.
İdare tarafından ihtiyaç duyulan yeni abonelik tesisi veya abonelik iptal işlemleri, İdare
tarafından ilgili E D A Ş ' t a yapılacak, bu durum İdare tarafından yazılı olarak Yükleniciye
bildirilecektir. Yüklenici yeni abonelik tesisi veya abonelik iptal işlemi nedeniyle İdareden herhangi
bir ücret talep etmeyecektir.
4.4.
Sayaçların doğru ölçüm yapmaması veya arızaları söz konusu olduğunda, sayaç arızaları ve
gerekli hesaplamalarla ilgili 30.12.2004 tarih ve 25686 sayılı Resmi Gazetedeki Elektrik Piyasasında
Kullanılacak Sayaçlara Ait Tebliğe göre hareket edilecektir.
4.5.
Sarf edilen enerjinin eksik veya yanlış ölçülmesi halinde, dağıtımdaki lisans sahibinin ilgili
mevzuata göre belirleyeceği hesaplama şekline göre düzenlenecek tutanak, belge ve raporlar dikkate
alınarak enerji tüketimi tahakkuka bağlanır. Faturalamadan, sayacın hatalı okunmasından, yanlış
tarife veya yanlış çarpan faktörü uygulaması v.b. hususlardan kaynaklanacak hataların tespitinde,
İdare'nin bağlı olduğu dağıtım lisansı sahibinin yürürlükteki mevzuat gereği belirleyeceği usule göre
işlem yapılır.
4.6.
İdarenin Elektrik Abonelikleri Listesi sözleşme tarihinde güncellenecektir. Taraflar arasında
gerek sözleşmenin imzalanması öncesinde gerekse imzalandıktan sonra; Tedarikçinin mevzuat

gereği ihtiyaç duyacağı ve talep edeceği tüm bilgiler, İdare tarafından Tedarikçiye verilecektir.
4.7.
Tedarikçi; Taraflar arasında yapılacak sözleşme süresince İdarenin mülkiyetindeki sayaçlar
üzerinden, tüketilecek aktif elektrik enerjisinin tümünü ilgili mevzuatlarında kendisine yüklenen
sorumluluklar çerçevesinde kesintisiz ve sürekli olarak karşılamakla yükümlüdür.
4.8.
Satış miktarının tespitinde İdarenin tüketim birimlerinde bulunan sayaç ve ölçü devreleri
üzerinden kayıt ve tespit edilen aktif enerji miktarları esas alınacaktır.
4.9.
Tüketilen enerji miktarı, ilk ve son endeks değerleri farkının alınması ve varsa sayaca özel
harici çarpan değeri ile çarpılması suretiyle hesaplanacak ve faturalar bu değer üzerinden tanzim
edilecektir.
4.10. Tedarikçi, ilgili dönemin faturalarına esas elektrik tedarik yapılan tüm noktalar için tüketim
ve endeks bilgilerini (Tl,T2,T3,Ri,Rc) takip eden ayın sonuna kadar İdareye ibraz edecektir.

4.11. Ek Listede verilen abone grupları için talep edilen 12 aylık tüketim miktarları, tahmini
değerler olup gerçekleşmemesi halinde; Tedarikçi, İdareden fiyat değişikliği veya herhangi bir ad
altında ilave ücret veya hak talep etmeyecektir.
4.12. Taraflar iş bu teknik şartname ve ekleri kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini; doğrudan
veya dolaylı olarak hiçbir şekil ve surette, bir başkasına veremez, devredemez ve satamaz.
4.13. Tedarikçi, şartnamede belirtilen enerji miktarının (sözleşme bedelinin) sözleşme süresinden
daha önce tüketilmesi halinde, İdareyi yazılı olarak bilgilendirmek zorundadır. Yasal sınırlar
içerisinde sözleşme bedelindeki artış veya azalış İdarenin takdirinde olup, Tedarikçi alım miktarının
tamamlandığını bildirmediği takdirde doğabilecek maddi zararlardan İdare sorumlu tutulamaz.
4.14. İdare; elektrik sayaçlarını ve bağlantılı ekipmanını ilgili tebliğ ve standartlara göre tesis
ettirmek, her türlü ayar. bakım, kalibrasyon, periyodik muayene ve kontrollerini yaptırmak ve
sayacın maliki olarak bu işlemler nedeniyle oluşacak tüm masrafları karşılamakla yükümlüdür.
Tedarikçi mevzuat gereği İdarenin değişiklik yapması gereken hususları bildirecektir.
4.15. Taraflar arasında imzalanacak sözleşme yürürlüğe girdikten sonra; elektrik enerjisinin alınıp
satılmasının, Elektrik Piyasası Mevzuatı gereği m ü m k ü n olmayacağı ilgili resmi kurumlarca
bildirildiği veya talep edildiği takdirde, sözleşme kendiliğinden sona ermiş olacaktır. Bu durumda
Taraflar birbirlerinden her ne nam ve ad altında olursa olsun tazminat isteme hakkı olmayacaktır.
4.16. İhaleyi kazanan tedarikçi kurumumuzla ilgili işlemlerin takibinin tek elden yürütülüp
karışıklığa mahal verilmemesi için kurum yetkilisi atayacak ve idare tüm iş ve işlemlerini başka
kişilere ihtiyaç duymadan bu personel ile devam ettirecektir. İdarenin talebi olursa tedarikçi
yetkilisini değiştirmek zorundadır.
4.17. Tüketim bildirimleri (faturalar) yürürlükteki ilgili kanunlara, yönetmeliklere, mevzuatlara ve
bu şartnameye uygun olarak Tedarikçi tarafından düzenlenecektir.
4.18.

Tedarikçi faturalardan doğan alacağını başkasına ciro edemeyecek ve devredemeyecektir.

4.19. Tedarikçi (taraflar arasında yapılacak sözleşmenin, bitiş tarihinden önce feshedilmediği
takdirde), İdarenin mülkiyetindeki sayaçlar üzerinden tüketilecek aktif elektrik enerjinin tümünü,

kesintisiz ve sürekli olarak karşılamakla yükümlüdür.
4.20. Tedarikçi tüketici hakları, sözleşme kapsamındaki ticari seçenekler ve muhtemel riskler
hakkında her zaman İdare'yi bilgilendirecektir. Bu bilgilendirmenin yapılmaması durumunda
doğabilecek her türlü menfi durum ve zarar Tedarikçi tarafından karşılanır.
4.21. Hukuki gerekçeler nedeniyle Tedarikçinin faaliyetine geçici olarak ara verilmesi veya
faaliyetinin son bulması halinde, İdare'nin yeni bir tedarikçi ile ikili anlaşma yapıncaya kadar
elektrik enerjisi ve/veya kapasite temini (arz güvenliğinin sağlanabilmesi) için Tedarikçi, İdare'nin
bulunduğu bölgedeki dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi ile son kaynak anlaşmalarının yapılması
hakkında gerekli yasal işlemleri yürütecektir.
4.22. Mücbir sebepler dışında tedarikçi'den kaynaklanan nedenler ile tedarikçi tarafından
karşılanmayan enerji miktarı İdare'ye sözleşme fiyatından temin edilecektir. Elektrik Dağıtım şirketi
veya Görevli Şirket tarafından fatura edildiğinde İdare'nin uğrayacağı zarar Tedarikçi tarafından
karşılanacaktır.
4.23. Tedarikçi, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu ilgili diğer mevzuat hükümleri ile belirtilen
sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirecektir.
4.24. Tedarikçi, mücbir sebepler dışında İdare tarafından sözleşme kapsamında talep edilen
elektrik enerjisini. T E İ A Ş veya Dağıtım şirketi hatlarından, T E İ A Ş ile Tedarikçi ve Dağıtım Şirketi
ile Tedarikçi arasında imzalanmış bulunan Sözleşmelere uygun olarak, günün her saatinde kesintisiz
olarak temin etmekle yükümlü olacaktır.
4.25. Sözleşme süresinde İdare E P D K ' n ı n yasal mevzuatı çerçevesinde dağıtıcıya durumu değişen
tesisin tarife gurubunu değiştirmesi talebinde bulunabilir. İdare ve tedarikçi üzerine düşen
yükümlülükleri yerine getirecektir. Tarife grubundaki sözleşme teklifi ile yeni tarife grubu
arasındaki bedellerin farkı hesaplanarak yeni tarife grubuna göre yeniden
fiyatlandırılacaktır.
4.26. Tedarikçi, idarenin talebi halinde ve her takvim yılı içerisinde iki defaya mahsus olmak
üzere, İdare'nin geçmiş on iki aya yönelik elektrik enerjisi tüketimini ayrıntılı şekilde gösteren
belgeyi ücretsiz verecektir.
4.27. Tedarikçi Abonelerin aylık elektrik tüketim değerlerinde veya gün içi dağılımlarında
(gündüz, puant, gece) değişikler olması durumunda (artma ya da azalma) İdare'den fiyat değişikliği
veya herhangi bir nam altında ilave ücret, hak talep edemez.
4.28. İdare bildirilen aboneliklerde tarife değişikliği yaptırma hakkına sahip olacak olup, yüklenici
tarife değişikliğini talebin iletildiği aydan sonraki dönem faturalarında uygulamak zorundadır.
4.29. Yüklenici gerek sözleşme sonunda, gerek olası bir karşılıklı fesih durumunda idareye ait
kullanımlar ile ilgili oluşan veri tabanını idareye iletmek zorundadır.
5.

ELEKTRİK ENERJİSİNİN TEDARİK EDİLMESİ:

5.1.
Yüklenici, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Serbest
Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma yönetmeliği ve ilgili diğer
hükümleri ile belirtilen sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirecektir.

Tüketici
mevzuat

5.2.
Sözleşme kapsamındaki faaliyetler Yüklenicinin E P D K ' d a n aldığı lisans çerçevesinde
gerçekleştirilecektir. Tedarikçi, sözleşme süresince E P D K ' n ı n lisansta yapabileceği değişikliklere

bağlı olarak, lisans ile ilgili/gerekli, yerine getirmesi gereken her türlü değişikliklerin/güncellemelerin
yapılmasını peşinen kabul etmiş olacaktır. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde
sözleşmenin devam edememesi durumunda sözleşmede/idari şartnamede belirlenen cezai hükümler
geçerli olacaktır.
5.3.
Yüklenici, İdare tarafından bildirilecek yeni tüketim birimlerini de sözleşme yapılan şartlar ve
bedel üzerinden ekte belirtilen listeye ekleyecektir. İdare tarafından listeden çıkarılması istenecek
tüketim birimleri de listeden çıkarılacaktır.
5.4.
İhaleyi kazanan tedarikçi, tüketiciye ait bilgileri P M U M ' n e bildirerek zamanında işe başlayıp
elektrik enerjisinin temin etmekle yükümlü olacaktır. P M U M ' a geç yapılacak bildirim veya
tedarikçinin sorumluluklarını zamanında yerine getirmemesinden dolayı ortaya çıkabilecek
zararlardan Yüklenici sorumlu olacaktır. (Faturalandırılan bedel ile sözleşme bedeli arasında oluşan
fark)
5.5.
Tedarikçi, mücbir sebepler dışında İdare tarafından sözleşme kapsamında talep edilen elektrik
enerjisini, TEİAŞ veya Dağıtım şirketi hatlarından, T E İ A Ş ile Tedarikçi ve Dağıtım Şirketi ile
Tedarikçi arasında imzalanmış bulunan Sözleşmelere uygun olarak, günün her saatinde kesintisiz
olarak temin etmekle yükümlü olacaktır. (Kanun, Yönetmelik, Tebliğ vb. ile tedarikçiye verilen
sorumluluklar çerçevesinde)
5.6.
İhale sonuçlandıktan sonra sözleşme imzalanmasını müteakip Piyasa Mali Uzlaştırma
Merkezi ( P M U M ) ' u n verdiği tarihe kadar olan süre hazırlık süresi olarak değerlendirilecektir.
Sözleşme sonrası 30 takvim günü içinde tedarikçinin P M U M ' e kayıt işlemlerini tamamlaması
gerekmektedir. Anlaşma sonrası aboneliklerin P M U M ' e kaydı " T a m Tedarik Anlaşması" olarak
yapılacak ve P M U M ' e karşı sorumlu taraf T E D A R İ K Ç İ olacaktır. İDARE, P M U M ' e kayıt işlemleri
esnasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü evrakı temin etmekle mükelleftir. En geç 30 takvim günü
sonunda elektrik alımına başlanacaktır. Tedarikçinin kusurundan ötürü P M U M ' e kayıt yaptırmada
dönem kaybı yaşanırsa İdarenin uğrayacağı zararı T E D A R İ K Ç İ karşılayacaktır. P M U M ' e kayıtlar
tedarikçiden kaynaklanmayan nedenlerle gecikmesi halinde İdarenin bilgisi ve Onayı dâhilinde
kayıtlar için ek süre verilecektir.
5.7.

İdareye ait mevcut abonelikler için herhangi bir güvence bedeli ödenmeyecektir.

5.8.
Tedarikçi günün her saatinde elektrik enerjisini temin etmekle yükümlü olup, arzın talebi
karşılayamaması durumunu gerekçe gösteremeyecektir.
5.9.
Tedarikçi; Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği, D U Y
ve ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmekle
yükümlü olacaktır.
5.10. Sözleşme kapsamındaki faaliyetler, Tedarikçinin EPDK'dan aldığı lisans çerçevesinde
gerçekleştirilecektir. Tedarikçi EPDK'nın lisansta yapabileceği değişikliklere bağlı olarak Sözleşmenin
lisans ile uyumlu olması için gerekli her türlü değişikliklerin yapılmasını peşinen kabul ve taahhüt
edecektir.
5.11.

Tedarikçi; İdareye ait çeşitli adreslerde bulunan elektrik tüketim ihtiyacını, sözleşme ve

şartname hükümlerine göre karşılayacaktır.

I

5.12. İdareye ait sayaç abonelikleri, mevcut sözleşme gücüne göre devam ettirilecektir. Ancak, Güç
artırımı olması halinde P M U M ' n e bildirim için İdarece Herhangi bir Bedel ödenmeyecektir.
5.13. Ekte listede verilen abonelerin dışında yeni açılan aboneler olduğu takdirde tedarikçi P M U M
kayıtlarını ve tüm belgeleri hazırlayarak verilen teklif fiyatı üzerinden yeni aboneleri
faturalandıracaktır. İptal edilen aboneler olduğunda ise P M U M ' d a n abone kaydını tedarikçi firma
iptal edecektir.
6.

SÖZLEŞME GÜCÜ:

Sözleşme gücü, sayaç aboneliklerine ait mevcut sözleşme gücü üzerinden devam ettirilecektir.

7.

R E A K T İ F ENERJİ B E D E L İ :

7.1. İdarenin tüketim birimlerince çekilen endüktif ve / veya kapasitif reaktif enerji miktarının,
yürürlükteki mevzuatta belirtilen değerleri aşması halinde, ilgili Dağıtım Şirketi veya Tedarikçi
tarafından İdareye o ay için geçerli E P D K tarifesi üzerinden fatura edilecektir.
7.2. Tedarikçi tüketim noktalarının her hangi birinde Elektrik Piyasası Mevzuatının ön gördüğü
reaktif/kapasitif limit değerinin aşıldığını tespit etmesi durumunda idareyi okumanın yapıldığı ay
sonrasında 5 gün içerisinde gerekli tedbiri alması için yazılı olarak uyaracaktır.

8.

T E K N İ K V E İDARİ K O N U L A R D A B A Ş V U R U L A C A K K U R U M L A R :

8.1. Elektrik bağlanamaması veya kesilmesi, sayaçların okunmaması, arızalanması ve her türlü
elektrik kesintilerinde idare bilgi almak ve gereğinin yapılması için EPDK, T E D A Ş ve Yüklenici
Şirkete başvurabilecektir.
8.2. Taraflardan biri sayaçların hatalı ölçüm yaptığını iddia ederse, iddia eden taraf, sayaçların
bağlı bulunduğu ölçüm sisteminin her iki taraf temsilcilerinin huzurunda test edilmesini isteyebilir.
Bu durumda, sayaçlar önceden bildirilen ve üzerinde mutabık kalınan tarihte veya bir tarih üzerinde
anlaşılamadığı takdirde bildirim tarihinden itibaren yedi gün içerisinde test edilecektir. Bu testin
herhangi bir maliyet getirmesi durumunda bedelini; talep eden iddiasında haklı ise karşı taraf aksi
durumda kendisi ödeyecektir.

9.

ÖZEL HÜKÜMLER:

9.1. K u r u m u m u z u n yapacağı tasarruflardan ötürü (yeni ilave elektrik yükleri, binaların kullanım
amaçlarının değişmesi vb.) aboneliklerde talep edilen tüketim miktarlarında değişikliklerin olması
mümkündür. Tüketimlerde meydana gelebilecek azalmadan dolayı yüklenici hak talep edemez.
9.2. Enerji tüketiminin ve buna bağlı olarak satış miktarının tespitinde, İdarenin Abonesine ait ölçü
sayaçları üzerinden tutulan kayıtlara göre belirlenen Aktif Enerji miktarı esas alınacaktır. Tahmini ve
oransal okumalar kabul edilmeyecektir.
9.3. Tüketim noktalarındaki Sayaç endeks değerleri, ilgili mevzuat çerçevesinde okunarak tespit
edilecektir. Satışa temel olacak aktif enerji miktarı, her tüketim döneminin son iş günü sayaçların varsa
uzaktan okuma sisteminden yoksa sayaç üzerinde okunan endeks değerlerine göre hesaplanacaktır.
Abonelerin sayaçlarının bir ay içinde herhangi bir şekilde okunamaması durumunda Tedarikçi İdareden
hiçbir şekilde ek ücret talep etmeyecektir.
9.4.
Satışa temel alınacak aktif enerji miktarının tespiti Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi ( P M U M )
tarafından tedarikçiye bildirilen tüketim bilgileri esas alınarak yapılacaktır. Düzenlenen faturanın
aslı ekte verilen ilgili birime son ödeme tarihinden en az 15 iş günü önce posta adreslerinde olacak
şekilde Tedarikçi tarafından teslim edilecek ve/veya ulaştırılacaktır. Fatura aslının son ödeme
tarihinden en az 15 iş günü önce İdarenin ilgili birimine teslim edilmemesi durumunda oluşabilecek
gecikmeyle ilgili kesinlikle İdareye gecikme bedeli tahakkuk ettirilemez. Bir aylık tahakkuk edilen
faturanın ödeme süresi 20 gün olacaktır. Faturaların İdare'ye bildirilmesinden T E D A R İ K Ç İ
sorumludur.

9.5. Ekli listedeki aboneliklerimiz için E P D K ' n ı n ilgili tarife tablosunda ki bağlantıya ait bağlantı
grubu ve tüketim birimi dikkate alınarak fatura düzenlenecektir. (Tüm yasal kesintiler vs.)
9.6. K u r u m u m u z ile sözleşme imzalayacak olan firma, abonelikle ilgili her türlü resmi sürecin
takibi, kontrolü ve uygulamasını yerine getirmekle yükümlüdür.
9.7. Sayaçlar birer aylık dönemler itibariyle okunarak ödeme bildirimleri yapılacaktır.
9.8. Ödeme bildiriminde her bir abone için mevzuattaki uygulama usulleri geçerli olacak ve
Elektrik Piyasası Tarifeler yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan fiyatlandırma yöntemine
göre gerekli bilgileri içerecektir.
9.8.1. İlgili abonenin adı, adresi, abone numarası ve abone gurubu
9.8.2. Abonenin sayaç markası, tipi, sayaç numarası
9.8.3. İlk okuma tarihi
9.8.4. Son okuma tarihi
9.8.5. Son ödeme tarihi
9.8.6. Bilgi amaçlı; gündüz, puant ve gece olmak üzere ayrı ayrı tüketim endeksleri
9.8.7. Toplam aktif tüketim miktarı
9.8.8.Net enerji birim fiyatı (indirimli) ve bedeli
9.8.9. Dağıtım birim fiyatı ve bedeli
9.8.10. Reaktif endeksler ve tüketimler ile birim fiyatı ve bedelleri
9.8.11. Enerji fonu birim fiyatı ve bedeli - T R T payı birim fiyatı ve bedeli
9.8.12. Elektrik tüketim vergisi (Belediye Tüketim Vergisi) birim fiyatı ve bedeli
9.8.13. Katma Değer Vergisi ( K D V ) matrahı ve bedeli
9.8.14. Değişen sayaç varsa aynı aya ait tüketim değerleri faturaya yansıtılırken değişime ait
önceki ve sonraki endeksler ve değişme sebebi faturaya not olarak yazılacaktır.
9.9.
O k u m a işlemi: Kapsam konusu sayaçların bulunduğu yerlerde, endekse göre belirlenen ödeme
bildirimlerinde ve tarihlerinde yürürlükteki kanunlar, yönetmelikler ve uygulama usulleri geçerli
olacaktır. (Yerinde okuma, uzaktan o k u m a vb.)
9.10. Yüklenici, aylık olarak kümülatif toplam elektrik enerjisi (kWh) miktarını takip ederek, ilgili
mevzuatlarda belirlenen sözleşme artış limitine, sözleşme dönemi dolmadan ulaşılacağını ön
görüyorsa, bir ay önceden İdareyi bilgilendirecektir.
9.11. Ödeme bildirimine ilişkin hatalar; sayaç endekslerinin hatalı okunması, yanlış tarife, tüketim
miktarı ve/veya bedelin hatalı hesaplanması ya da mükerrer ö d e m e bildirimi düzenlenmesi vb.
hususları kapsar.
9.12. İdare tarafından tespit edilen hatalı bildirimler (faturalar), herhangi bir ödeme yapılmadan
Tedarikçiye iade edilecektir.
9.13. İade edilen faturalar, Tedarikçi tarafından en geç 10 (on) iş günü içerisinde incelenecek ve
sonuç İdareye yazılı olarak bildirilecektir.
9.14. Düzeltilerek tekrar İdareye verilen faturaların son ödeme tarihi ise İdareye veriliş tarihinden
itibaren en az 15 (on beş) gün olacaktır. Düzeltilen faturanın o k u m a döneminde değiştirilmeyecektir.
(İlk ve son okuma tarihleri değiştirilmeyecek, bir sonraki dönem gelecek fatura ile
birleştirilmeyecektir.)

9.15.

Ödeme yapıldıktan sonra İdarece tespit edilen hatalı faturalar da tedarikçiye bildirilecektir.

9.16. Hatalı olduğu İdarece tespit edilip Tedarikçiye bildirilen bedeli ödenmiş faturalar, bildirim
tarihinden itibaren Tedarikçi tarafından en geç 10 (on) iş günü içerisinde incelenecek ve sonuç
İdareye yazılı olarak bildirilecektir.
9.17. Bedeli ödenmiş faturaların incelenmesi sonucunda; fazla olarak ödendiği kesinleşen bedel, en
geç 5 (beş) iş günü içerisinde İdareye iade edilecek veya İdarenin onay vermesi halinde bir sonraki
tüketim bedelinden mahsup edilecektir.
9.18. Uyuşmazlığın devamı halinde konu ile ilgili yasa, yönetmelik vb. mevzuatlar dâhilinde işlem
yapılacaktır.
9.19. Ölçüm sisteminde oluşabilecek herhangi bir arıza veya ölçüm hassasiyetinden şüphe edilmesi
durumunda; İdare veya Tedarikçiden herhangi biri, ölçüm yapılan sayaçların kontrolünün yapılmasını
talep edebilir.
9.20. Bu talep, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri
çerçevesinde karşılanır. Sayacın doğru tüketim kaydettiğinin tespiti halinde sayaç sökme-takma ve diğer
işlemlerde oluşacak bedeller 3516 sayılı Kanun çerçevesinde talep sahibi tarafından karşılanır.
9.21. İlgili mevzuatça kontrolleri yapılarak arızalı olduğu veya herhangi bir nedenle değiştirilmesi
gerektiği tespit edilen sayaçlar, İdare veya İdarenin onayı ile Tedarikçi tarafından yenisi ile
değiştirilecektir.
9.22. Sayacın eksik kaydetmiş olması halinde, ilgili mevzuatlar uyarınca işlem yapılacaktır. Eksik
okunan kısım için taraflarca usulüne uygun tutanak düzenlenecektir. Eksik okuma tutanağına ve bu
şartname kapsamına göre Tedarikçi tarafından ek fatura düzenlenecektir. Düzenlenen ek fatura İdarece
ödenecektir.
9.23. Yapılan kontrol sonucunda sayacın fazla okuma yaptığının tespiti üzerine yine ilgili mevzuat
çerçevesinde ön görülen prosedürler geçerli olacaktır. Fazla okunan kısım için taraflarca usulüne uygun
tutanak düzenlenecektir. Fazla okuma tutanağına ve bu şartname kapsamına göre, fazla ödenen bedel;
Tedarikçi tarafından İdareye iade edilecek veya İdarenin onayı ile bir sonraki faturada mahsup edilecektir.
10.

SORUMLULUK VE CEZAİ ŞARTLAR:

10.1. İhaleyi kazanan tedarikçi, Şartnamede belirtilen hususları uygulamak ile yükümlüdür. Şartnamede
belirtilmeyen hususlarda EPDK mevzuatı, konu kapsamındaki diğer mevzuat ve yönetmelikler geçerlidir.
10.2. Tedarikçi, ilgili mevzuatlar gereği Enerji Kurum ve Kuruluşları ile yapılan ikili anlaşmalardan
doğan yükümlülüklerini kasten veya başka sebeplerden dolayı yerine getirmemesi halinde ve bu ihale
kapsamında yüklenmiş olduğu İdarenin sözleşme konusu tüketimini karşılayamaması durumunda; İdari
Şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen cezai şartlar uygulanacaktır.
10.3. Bu teknik şartname ve eklerinde belirtilen yaklaşık tüketim miktarının altında kalınması veya
üzerine çıkılması durumunda tedarikçi hiçbir ek ödeme, hak ve tazminat talebinde bulunamaz.
10.4. Tedarikçinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda

bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve
varsa ek kesin teminatları gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye
edilir.
10.5. Gerek idare gerekse tedarikçi karşılıklı olarak serbest tüketici işlemlerinin yürütülmesinde ihtiyaç
duyacakları bilgi ve belgeleri birbirine vermekle yükümlüdür.
10.6. Her ne şart ve nam altında olursa olsun, Tedarikçi' den kaynaklanan nedenler ile Tedarikçi
tarafından karşılanmayan enerji miktarı Görevli Dağıtım Şirketi ya da başka bir tedarikçi tarafından fatura
edildiğinde İdare'nin uğrayacağı zarar Tedarikçi tarafından karşılanacaktır.
10.7. Teklif alınan Nihai birim fiyat sözleşme süresi boyunca sabit olacaktır. İlgili kurum ve kuruluşlar
elektrik enerjisi birim fiyatında herhangi bir değişiklik yapsa dahi, bu değişiklik sözleşmede belirtilen
birim fiyatları etkilemez.
10.8. Tedarikçi; tüketici haklan, sözleşme kapsamındaki ticari seçenekler ve muhtemel riskler hakkında
sözleşme imzalanmadan önce İdare'yi bilgilendirecektir. Bu bilgilendirmenin yapılmaması durumunda
doğabilecek her türlü menfi durum ve zarar Tedarikçi tarafından karşılanacaktır.
10.9. Ek'te verilen bilgiler isteklileri sadece bilgilendirmek amacı ile şartname ekine konulmuş olup, bu
Ek'e dayanılarak İdareye hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemez. Tedarikçi ek listede abone numaraları
belirtilen her bir tüketim noktasını incelemiş, mevcut abonelik ve teknik özellik bilgilerine sahip
sayılacaktır.
10.10. Tedarikçi ek listede verilmiş olan elektrik tüketim değerlerinde veya gün içi dağılımlarında
değişikliler olması durumunda İdareden fiyat değişikliği veya herhangi bir nam altında ilave ücret ve hak
talep edemez.
10.11. Ekli listede verilen abonelerin dışında yeni açılan aboneler olduğu takdirde Tedarikçi PMUM
kayıtlarını ve tüm belgeleri hazırlayarak verilen teklif fiyatı üzerinden yeni aboneleri faturalandıracaktır.
İptal edilen aboneler olduğunda ise PMUM'dan abone kaydını tedarikçi firma iptal edecektir ve bu
işlemler için Tedarikçi tarafından herhangi bir ek bedel talep edilemez.
10.12. Tedarikçi, İdareden hiç bir ad altında güvence bedeli, depozito vs. talep etmeyecektir.
10.13. Tedarikçi, işin yapımında kullanacağı tüm ekipmanlara ve malzemelere ait sertifikalar, kalite
belgelerini İdare istediği takdirde sunmakla yükümlüdür.
10.14. Tedarikçi firmanın işçi çalıştırması, malzeme kullanması ve bunların ücretleri ile İdarenin hiçbir
ilgisi bulunmamaktadır.
10.15. Sözleşme kapsamındaki faaliyetler, tedarikçinin EPDK'dan aldığı lisans çerçevesinde
gerçekleştirilecek olup, Tedarikçi EPDK'nın lisansta yapacağı değişikliklere bağlı olarak sözleşmenin
lisans ile uyumlu olması ile gerekli her türlü değişikliklerin yapılmasını kabul edecektir.
10.16. İhale konusu şartnameler, ekler ve listeler geçerlilik sıralamasına bakılmaksızın; tam ve bütün bir
iş için vasıta olup, birlikte geçerli olacak ve herhangi birinde var olan husus diğerinde de varmış gibi
tedarikçiye ödev yükleyecektir. Aralarında herhangi bir uyuşmazlık olması halinde Tedarikçi bunu lehine
tefsir etmeyecektir. İdarenin dikkatine çekecek ve yorumunu isteyecektir. İdarenin kararı kati olacak ve
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Tedarikçi buna uyacaktır.
10.17. İhaleyi kazanan Tedarikçi, şartnamede belirtilen hususları uygulamakla yükümlüdür.
Şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda Enerji Mevzuatı ve Kanunları, EPDK'nın ilgili Yönetmelikleri ve
Tebliğleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Kamu İhaleleri
Sözleşme Kanunu ve ilgili Yönetmelikler geçerlidir.
10.18. Tedarikçinin, Enerji Mevzuatı gereği Enerji Kurum ve Kuruluşları ile yaptığı ikili anlaşmalardan
doğan yükümlülüklerini kasten veya başka herhangi bir nedenden dolayı yerine getirmemesi nedenleriyle
bu ihale kapsamında yüklenmiş olduğu İdarenin sözleşme konusu tüketimini karşılayamaması
durumunda, Resmi Elektrik Müessesesinin (TEDAŞ vb.) enerji birim fiyatına göre düzenlenen her fatura
ile sözleşme fiyatına göre olması gereken fatura arasındaki farkı Tedarikçi, İdareye ödemekle
yükümlüdür.
10.19. Tedarikçi, ilgili mevzuatlar gereği Enerji Kurum ve Kuruluşları ile yapılan ikili anlaşmalardan
doğan yükümlülüklerini kasten veya başka sebeplerden dolayı yerine getirmemesi halinde ve ayrıca
Tedarikçi firmanın kusuru, hatası, ihmali veya kendisi yahut personeline atfedilecek herhangi bir nedenle
sözleşme ve şartnameler gereği üstlenmiş olduğu yükümlülüklerini yerine getirememesi, mevzuat gereği
yapması gereken işlemleri zamanında tamamlayamaması, bu nedenle İdarenin ihtiyacı olan elektrik
enerjisinin (İlgili Dağıtım şirketinden kaynaklı kesintiler dışında) temin edilememesi veya enerji
temininde herhangi bir gecikme olması halinde Tedarikçiye, Sözleşme bedeli üzerinden % 0,01 (On binde
iki) oranında günlük ceza uygulanacaktır.
11.

MÜCBİR SEBEPLER:

11.1. Yangın, deprem, sel vb. doğal afet durumları ile Elektrik Piyasası Mevzuatı ve PMUM tarafından
mücbir sebep olarak kabul edilen durumlarda; Elektrik Piyasası Mevzuatının ön gördüğü şekilde karşı
tarafa bildirimde bulunmak suretiyle taraflar mücbir sebep şartlarından yararlanabilir.
11.2. Taraflar mücbir sebep hallerinin oluşması durumunda derhal karşı tarafa; başlangıç tarihi, mahiyeti
ve tahmini süresi gibi konularda bildirimde bulunacaktır.
11.3. Bildirimin yapılmış olması tarafların sözleşmeden
gerekliliğini ortadan kaldırmaz.

doğan

sorumluluklarını

yerine

getirmesi

11.4. Mücbir sebebin ortadan kalkması ve sistemin normale dönmesi durumunda, taraflarca sözleşmenin
uygulanmasına devam edilecektir.
11.5. Taraflar, her ne nam altında olursa olsun mücbir sebepten dolayı tazminat talebinde bulunamazlar.
12.

EK S Ö Z L E Ş M E D Ü Z E N L E N M E S İ :

12.1. 15.1. Sözleşme bitim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, İdare tarafından gerçekleştirilecek
olan yeni bir ihalenin sonuçlandırılmasına kadar, gerek görülmesi halinde idare, mevcut sözleşme
kapsamında olacak şekilde ve sözleşme şartlarında herhangi bir değişiklik olmadan en fazla 2 (iki) ay
daha elektrik enerjisi alımına devam edebilecektir.
12.2. Taraflarca düzenlenecek ilave alım için ek sözleşme, sözleşmenin ayrılmaz bir parçası ve tamamlayıcısı
olarak kabul edilecektir.

13.

S Ö Z L E Ş M E N İ N FESHİ:

Taraflardan her hangi biri, mücbir sebeplerin 1 (bir) aydan fazla sürmesi halinde, sözleşmeyi tek taraflı ve
tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir.
14.

GİZLİLİK:

14.1. Bu şartname kapsamında İdare tüketim birimlerine verilen ve alınan tüm bilgiler özel ve
gizlidir.
14.2.

Bu şartnameye yönelik uygulamalar şartname dışında herhangi bir amaç için kullanılamaz.

14.3.

İdarenin onayı olmadıkça çoğaltılamaz, üçüncü şahıslara verilemez.

14.4.

Sözleşme sona erse dahi gizlilik konusundaki yükümlülük hiçbir şekilde sona ermez.

14.5 2023 yılı başından itibaren elektrik enerjisini ihale sonunu ikili anlaşmalar ile alınabilecek
şekilde herhangi bir gecikmeye mahal vermeden, şartname ve sözleşmemede olan alıma ait son
fatura tarihinin 2023 yılsonunu(31.12.2023) tarihini geçmemesi gerekmemektedir.

15.

EK12

EK-1: Abone Bilgileri Listesi
İş bu teknik şartname 15 (onbeş) m a d d e ve 13 (onüç) sayfadan ve 1 (bir) ekten ibarettir.

Elektrik Teknikeri

