
İÇME SUYU SİSTEMİ ENERJİ REHABİLİTASYONU VE İŞLETİLMESİ İŞİ 

KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 

Niğde Belediye Başkanlığından: 

Madde:l) Tasarruf Niğde Belediyesine ait Niğde Belediyesi mücavir alan sınırları 

içerisinde bulunan içme suyu kuyu pompalarının verimlilikleri arttırmak için mevcut pompaların 

yenilenmesi, pompaları optimum verim değerlerinde yönetmek için PLC’Ii kontrol panoları, 

uzaktan yönetim ve anlık veri takibi için kullanılacak SCADA sistemi, Teknik şartname ve ihale 

dokümanında belirtilen 55 adet derin kuyu (46 Adet Motopomp), l adet terfi merkezi ve 9 adet 

depo modernizasyonu “GELİR PAYLAŞIMI MODELİ” ile gerçekleştirilerek Niğde Belediyesine 

teslimi ve 5 yıl süre ile işletilmesi işidir. 

Madde:2) Sistem enerji rehabilitasyonu ve işletilmesi projesinin ihalesini 2886 Sayılı 

Devlet İhale Kanunu'nun 35/C maddesi gereği açık teklif, açık eksiltme usulü ile tahmin edilen 

hasılat paylaşım oranı olan %75’den fazla olmamak üzere eksiltme yapılarak ihale yapılacaktır. 

Madde:3) İhale Muhammen Bedeli KDV Hariç: 8.176.239,25-TL’dir. Geçici Teminat 

Muhammen Bedelin %3’ü olup: 245.287,17-TL’dir. 

Madde:4) SCADA Sistemi ihalesi 27/04/2020 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat:14:30 

Niğde Merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Adliye Sokak No: 1’deki Belediye Hizmet Binasında 

bulunan Meclis Salonunda Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır. 

Madde:5) İhaleye katılmak isteyenler; 27/04/2020 Pazartesi günü saat 12:00 a kadar 

aşağıda yazılı belgeleri ve % 3 geçici teminatı Vakıflar Bankası Niğde Şubesi TR 

530001500158007296811669 no’lu Niğde Belediyesi hesabına ödemeleri veya; 2886 Sayılı 

Devlet İhale Kanunu'nun 26. maddesinde teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisini ve 

6.Madde de istenilen belgeleri Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde:6) İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır. 

A. Kanuni ikametgâh olması; 

B. Türkiye'de Tebligat için adres göstermesi. 

C. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi. 

i. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge; 

ii. Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi

odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 

ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması 

gerekmektedir.) 

iii. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her

birinin (i)ve (ii)’deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

D. İmza sirküleri vermesi; 

i. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

ii. 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, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin 

belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri 

Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.) 

iii Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (i)ve (ii) deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

iv. İstekliler adına vekaleten ihaleye teklifte bulunacak kimselerin Vekaletnameleri ile 

vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan 

yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğu veya 

Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)  

E. Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Niğde 

Belediyesine yatırıldığını gösteren makbuzlar. 

F. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından onaylı Teknolojik Ürün Deneyim belgesi 

G. Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış Hizmet Yeterlilik belgesi 

H. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak 

girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı 

takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile 

yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.) 

İ. Şartnamede özellik ve içerikleri belirtilen ihale teklif mektubu 

J. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra 

alınmış belge, 

K. Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik 

Kurumu İl. Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge, 

L. İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve 

sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan 

yazısı vermesi gerekmektedir.  

M. İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı, 

N. Teklif edilecek ve kullanılacak ürünler ile ilgi marka ve modellerini gösterir kataloglar. 

O. Çalıştırılacak Personele dair 32.15. maddede istenen belge, bilgi, dokümanlar. 

P. Mali yeterliliğe ilişkin belgeler 31.1. maddede istenen belge, bilgi, dokümanlar. 

Madde:7) Posta ile yapılacak müracaatlar geçerli sayılacak, faks ile yapılacak müracaatlar 

geçersizdir. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda 

belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Posta ile yapılan teklif son teklif 

sayılacaktır. 

Madde:8) İhale ile ilgili şartname özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla 

tasdikli örnekleri mesai saatleri içerisinde 2.500,00 TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden temin edilebilir ve idarede bedelsiz görülebilir. Şartname bedeli yatırmayanlar 

ihaleye katılamazlar. 

Madde:9) İhale şartnamesinde bulunmayan hususlar hakkında 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu hükümleri geçerlidir. 

Madde:10) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde 

yetkilidir. 

İlanen Duyurulur. 2904/1-1 


