
 

I. VE II. KATEGORİ ATIK TRAFO YAĞI SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 22. Bölge Müdürlüğünden: 
 KASTAMONU 
I. VE II. KATEGORİ ATIK TRAFO YAĞI SATIŞI İŞİ kapalı teklif alınmak suretiyle 
ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
1-İdarenin 
a) Adresi : İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B 37100 

MERKEZ/KASTAMONU 
b) Telefon ve faks numarası : 3662153900 - 3662144422 
c) Elektronik Posta Adresi : 22grupmd@teias.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): 
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : I. ve II. kategori Atık Trafo Yağı 
 
b) Teslim yeri : 

Sıra 
No 

Adı ve Karakteristiği Miktarı Bulunduğu Yer 
Tehlikeli Atık 

Kodu 

1 
I. KATEGORİ ATIK TRAFO 
YAĞI 

10.500 KG 
KARABÜK OSB T.M. Zobran Köyü Karabük 
OSB KARABÜK 

13 03 10 

2 
I. KATEGORİ ATIK TRAFO 
YAĞI 

10.800 KG 
TOSYA T.M. Karasapaca Tosya OSB Tosya / 
KASTAMONU 

13 03 10 

3 
II. KATEGORİ ATIK TRAFO 
YAĞI 

16.500 KG 
CİDE T.M. Irmakköy Mah. Murat Yenigün Cad. 
Cide/ KASTAMONU 

13 03 10 

 
a) Niteliği, türü ve miktarı : I. ve II. kategori Atık Trafo Yağı 
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde 

malzemeler teslim alınacaktır. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İnönü Mah. 

Alparslan Türkeş Bul. No: 118/B KASTAMONU 
b) Tarihi ve saati : 24.10.2019 - 14:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 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, 

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Teklif mektubu ve Birim fiyat 
cetveli. 



 

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Bu şartnamenin 4.3.1. maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.  
4.3. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Şekli ve İçeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği veya Atık Yağların 

Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen;  
a ) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı 
b ) Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Lisansı 
c ) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı 
Teklif ekinde aslı, Noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti 

sunulması zorunludur. İsteklilerin (a, b, c, ) bendindeki belgelerden bir tanesini sunmaları 
yeterlidir.  İş ortaklıklarında ortaklardan her biri (a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmak 
zorundadır. Lisansların ihale tarihinden sonraki en az 3 (üç) aylık süre içinde geçerli olması 
zorunludur.  

5- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
5.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00-TL (YüzTürkLirası) 

karşılığı TEİAŞ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA VE TİCARET ŞEFLİĞİ adresinden 
satın alınabilir. 

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 
dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 125,00-TL (YüzyirmibeşTürk Lirası) doküman 
bedelini TEİAŞ 22.Bölge Müdürlüğü VAKIFLAR BANKASI TR 120001 5001 5800 7297 
077411 Numaralı hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak 
isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak 
gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının 
gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks 
numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. 
İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale 
dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç 
ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 
edilecektir. 

5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  
6- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İnönü Mah. 

Alparslan Türkeş Bul. No: 118/B KASTAMONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7- İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
8- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  
9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür.  
10- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en yüksek 

olanıdır. 8621/1-1 


