
HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğünden: 

İHALE KAYIT NUMARASI: 2019/362936 

1 - İşin Adı: EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü’ ne ait 380 kV Ana Güç 

trafosunun bu teknik şartnamede belirtilen maddeler çerçevesinde, Yüklenici firmanın tamir 

fabrikasında detaylı ekspertizin ve bakım işlemlerinin yapılması; hazırlanacak ekspertiz raporuna 

istinaden, Teçhizatın gerekli tamir işlemlerinin yapılıp, Teçhizatın fabrika Kabul testlerinin 

başarıyla tamamlanmasına müteakip, teknik şartnamede belirtilen teslim koşulları doğrultusunda 

İdare’ye teslim edilmesi işidir. 

2 - İhale Türü - Usulü: Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü 

3 - İdarenin: 

a) Adresi: EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü Sakarı Karacaören Mah. PK:56 

26851 Alpu / ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası: 2225228184-2225228186 

c) Elektronik Posta Adresi: gokcekayahes@euas.gov.tr 

d) İhale dokümanın görülebileceği ve satın alınabileceği yer: EÜAS Gökçekaya HES 

İşletme Müdürlüğü Sakarı Karacaören Mah. PK: 56    26851 Alpu / ESKİŞEHİR 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanı satın alması zorunludur. 

İhaleye teklif verecek olanların doküman satış bedellerini, EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme 

Müdürlüğü veznesine veya T.C. ZİRAAT BANKASI ALPU ŞUBESİ IBAN: TR95 0001 0009 

5237 7120 4354 24 no.lu ya da VAKIFBANK ESKİŞEHİR ŞUBESİ IBAN NO: TR27 0001 5001 

5800 7287 1541 38 no.lu hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

e) Doküman Satış Bedeli:118 TL (KDV dâhil) 

f) İhalenin yapılacağı yer: EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu 

Sakarı Karacaören Mah. PK: 56   26851 Alpu/ESKİŞEHİR 

g) İhale tarihi ve saati: 19/08/2019 Saat: 14:00 

h) Tekliflerin sunulacağı yer: EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü Muhaberat 

Servisi Alpu/ESKİŞEHİR 

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü 

Muhaberat Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. Postadaki gecikmeden İdaremiz hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. 

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

ı) İhale konusu işin yapılacağı yer: EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü Sakarı 

Karacaören Mah. PK: 56   26851 Alpu / ESKİŞEHİR 

4 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 



4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

4.1.1.1. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen standart formlar 

4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, 

standart forma uygun belge, 

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 belgeler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. 

- En az 25 MVA Güç Trafosu İmalatı Yapmış Olmak. 

- En az 25 MVA Güç Trafosunun Detaylı Tamir ve Bakım İşlerini Yapmış Olmak 

İstekli trafo tamir-bakım veya üretim fabrikasının kapasite bilgilerini içeren dosyasını 

teklifi ile birlikte sunacaktır. 

5 - Bu ihale 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükümlerine istinaden 

Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 
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