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DAĞITIM YERLERINE

Belediye Başkanlığımıztarafından16.0L,2023 tarihinde 2022l1428080 ihale kayıt numarası ile 250Kw

GES malzemesi alım işi ihalesi 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu'nun l9, maddesine göre aÇık ihale usulü ile

ihale edilecek olup, ekte sunulan ihale ilanımızın ihale gün ve saatine kadar Resmi Web Sitesi, Ilan

tahtası vb. araçlar il-e ilan edilerek duyurulmasını, ilan tutanağının Belediyemize gönderilmesini arzederim.

Mehmet BAŞAR
Belediye Başkanı

Ek: İhale ilanı
Dağıtım:

TANOBA BELEDIYE BAŞKANLIĞ[Ne
ERBAA BELEDIYE BAŞKANLIĞINA
ERBAA KAYMAKAMLIĞINA

[}u bclgc, giivtnIi clckıronik inıza ilo iııızalanııııştır,

Doğrulama Kodu: CKERQz-E3wz +ıı- j o]_n5K-G14 z 7m-aRcKOto1 Doğrulam aLifui,. htıDs://www.turkiYe.gov.tr/iciSIeri-belediYe-ebYS

Cumhuriyet Meydanı No 9* Karayaka Erbaa Tokat

Telefon No: (356)748 50 01 Faks No: (356)748 50 26

e-Posta: karavakabkaraı,aka.bel.n İntemet Adresi: https://www,karayaka,bel,tr

Kep Adresi: karayakabel@hs0l.kep.tr l

Bilgi için: Hüdayi NAMLI
Yazı Kayıt işçisi

Telefon No:
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Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

ılan süresi

Yasal Kapsam
İan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet
OrtakAlım
Sınır Değer

E-İhale

2l

13 b/3

3. adım 873.705,00 - 6.673.409,00

Hayır

Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altııda
Evet

llan Önizleme

GtJNEş ENERJi sisTEMi MALzEMEsi sATIN ALIN,\cAKTIR
KARAYAI« BELEDİYESi MALi HIZMETLER MÜDiJRLÜĞü

]50 Kw {it)S l,|ılzemesi Alıııı İşi 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 ayrınhlı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

iıcı :2022l|428080

l-İdarenin

a) Adı
b) Adresi

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

ç) Süresi/teslim tarihi

KAR.§i\K.,\ BEr,EıriYf sİ 1ı.ıLi İtizll};Tı,, ;R ı{ijDüiRt.Ü(;İ]
KAR:§irtr.,\ KAS:\B.{,Sİ, İüı.R}ıt"Zı,ı:l \1Aıl. C]t]MHıjllIYET
ERBAA1,I,()K,{T
35674{150ü t _ 3s674ıi5()ı6

https ://ekap.kik. gov.trlEKAP/

ıIl]\ D.,lNl

c) Telefon ve faks numarası

ç) İhale doktımanının görülebileceği ve e-imza
kullanılarak indirilebileceği intemet sayfası

2-ihale konusu mal alımın
a) Adı
b) Niteliği, ttirü ve miktarı

250 Kır Gi]S §tılzenıcsi Alım İşi
'lcknik Şırınınıesiııdc tıclirtileıı r,e projesiııdt gösterilen I0 Kılcuı ınaizeıııc vc ekipııınlı (iüneş

i,Jrıtıji §ırıtrıli ttnıini vc moııtıjı içirı ırrıi ılı:rıı
ı\_yı.ırriılı bilgiye §K..\P"ıı yer ılın ihıle ılokiiıııını içiııdc Iıulunın idıri şartnamcdcı ulışılıbilir.
'lbkaı İli f,rtıaır İlçesi Knrııaka Bcklesi l'ukarı iIıhılle 580 *da 2 pırsel

lekırik Şırhıııntde bclirlilen pı,ogrırıı ı|ıhiliııde l80 tıkı,im günii içiııde işin tamamı
gcrçtkltştirikıcektir.
Siizleşıııe iıızı tıırihi işe bışlıtmı ttrihidird) İşe başlama tarihi

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : l 6.tl l .2ü23 - t l :Jit

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e_tekliflerin : Kırıyaka l}elediyt Başkınlığı'liıplıntı Salonıı
açılacağı adres)

4. İhaleye kıtılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulınacık kriterler: 
_ .

4.1. isteİlilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-tekliferi kaPsamında beYan

etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel ı<iiiıeiae; istekli-lerin lonetimindiki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortakhk oranlarına (halka arz edilen hisseler hariÇ)/

üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklifmektubu.
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 Tnzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tiizel kişiliğin yarısından fazla hisse^sine sahiP orlağına ait_ olması halinde, TürkiYe

odalar ve Boİsalar 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 yetertiğc ilişkin belgeler ve bu belgelerin tışrmısı gere ken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerve bu belgelerin tışıması gereken krİterlerı

4J.l. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin 7u 25 oranından az olmamak üzere ihale

konusu'iğ veya benzer işleİe ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Sahş sonrası seııis, bakım ve onarrmı ilişkin belgeler:

düztltttcktir.

pıncl gücüniİn ı0 jtİn) 1ıı sonuntlı en az'}i,90'ıııı vc 25 (yirıni heş) yıl §onıııda tla en az %80'ini sıığIıyııcak Şekilde <ılıcıktır.
{iiiıtş pıneli kııırstrüksiytııııı; 10 1ıın) yıl.
İnvcrıiirlcr: 5 (lıcş) yıl.
Solııı, ııptinıiztrltr (va rsı)i l t} ( on) _vıl.

Diğer kısıınlııriparçalır: 2 (iki) ı,ıl.

Gırıııti lrapsınırnrlı ıılıcıktıı
'l'eknik sarııanıe koşullırrını ul,ulıcııklıı,.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

https://ekap.kik.gov.trlEKAP/llarVllanDurum.aspx
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4.4.|.

llan önizleme

Kııııu veya özcl §ekiiirde güneş cncrji santraii kıırrılumunda kullanılııı fotovollıvik pınel ılımı/sıtılnıısı ve/ı,eyı kıırıı|ınıunu yıptıklartnı dıif iş
dtntyin tıclgclcri tıcnz.er iş ırIırak kıbul cıliltccktiı:

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fıyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 0/o l§ {yüzric ıın lıeş) oranında fiyat avantajı
uygulanacaktır.

7. İhale dokllmanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklifverecek 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. lstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalerrıleri için teklifedilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif
birim fıyat şeklinde verilecektir. Ihale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzahnacakir.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

1l. İstekliler teklifettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

l2. Bu ihalede eleknonik eksiltme yapılmayacaktır.

l3. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren l80 (YilzSckscrı) takvim günüdür.

l4.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

l5. Diğer hususlır:
Tekliffiyatı ihale komisyonu tarafmdan aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

https://ekap.kik. gov.trlEKAP/llan/llanDurum.aspx
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