
HAYVANSAL VE DİĞER ORGANİK ATIKLARIN BERTARAF EDİLEREK  

BİYOGAZ ENERJİ ÜRETİM TESİSİNİN İŞLETME VE İRTİFAK HAKKI  

VERİLMEK SURETİYLE KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1- İdarenin 

a) Adresi : Van İli İpekyolu İlçesi Van Büyükşehir Belediyesi Seyit 

Fehim Arvasi Mahallesi Özdemirler sokak No: 5, 65100 

Kat: 3 İpekyolu/VAN 

b) Telefon ve Faks Numarası : Telefon : 0 432 444 44 65 - (2801) 

     Faks Numarası : 0 432 216 20 08 

c) Elektronik Posta Adresi : ferdi.kartal@van.bel.tr (kurumsal) - info@vbb.bel.tr 

ç) İhale Dokümanının  

    Görülebileceği Adres : Van Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi 

Başkanlığı 150 numaralı odadan alınacaktır. 

2- İhale Konusu İşin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Hayvansal atıklardan Biyogaz enerji üretimi 

b) Yeri ve Alanı : Van ili İpekyolu ilçesi yalınağaç mahallesi 109 ada 136 

nolu parsel. Proje alanı 53.913,85 m2 

3- İhale (Son Teklif Verme)  

    Tarih ve Saati : İstekliler İhale dokümanlarını 17/02/2022 Perşembe 

günü saat 13:45’ e kadar mesai saatleri içerisinde 08:00-

12:00 ve 13:00-16:30 vereceklerdir. 

4- Tekliflerin Açılacağı; 

a) Yer : Van İli İpekyolu İlçesi Van Büyükşehir Belediyesi Seyit 

Fehim Arvasi Mahallesi Özdemirler sokak No: 5, 65100 

Kat: 3 İpekyolu/VAN Belediye Meclis Toplantı Odası’nda 

ihale komisyonu (Belediye Encümen Üyeleri) tarafından 

yapılacaktır. 

b) Tarih ve Saat : İhale 17/02/2022 Perşembe günü saat 14:00’da 

5- İhale Dokümanının  

    Satış Bedeli : KDV dahil 2.000,00-TL (ikibin Türk Lirası) ’dır. 

6- İhale Yöntemi : İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/(a) bendi 

hükümleri uyarınca kapalı teklif usulü Açık Artırma 

yöntemi ile yapılacaktır. 

 



7- Muhammen Bedel : 17.108.550,00-TL (onyedimilyonyüzsekizbinbeşyüzelli TL) 

8- Geçici Teminat :      513.256,50-TL (beşyüzonüçbinikiyüzellialtı TL ellikuruş) 

Türk lirasıdır. Bu bedel muhammen bedelin %3’üdür.  

9- İsteklilerde Aranacak Şartlar ve Belgeler: 

Bu maddede belirtilen belgelere haiz, yerli sermaye şirketleri tek başlarına göreve talip 

olabilecekleri gibi, diğer yerli sermaye şirketleri ve/veya Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu 

hükümleri uyarınca Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı yatırımcılarla ortak girişim oluşturarak 

da göreve talip olabilirler. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu hükümleri uyarınca Türkiye'de 

faaliyette bulunan yabancı yatırımcılar, bu şartnamede belirtilen şartları karşılaması koşuluyla tek 

başlarına göreve talip olabilecekleri gibi aynı şartları ihtiva eden başka bir yabancı yatırımcıyla 

ve/veya yerli şirketle ortak girişim oluşturarak da mer-i mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 

göreve talip olabilirler. İstekliler verecekleri bilgi ve beyanlarını kanıtlayıcı belgeleri de teklifleri 

ekinde vereceklerdir. İdare, İstekli tarafından verilen, doğru olmayan veya yanıltıcı nitelikteki 

bilgi, beyan ve belgeler nedeniyle İstekliyi ihale dışında bırakma hakkına sahip olacaktır. İdare, 

teklif değerlendirme çalışmaları sırasında da, isteklilerden beyan ettikleri bilgilerle ilgili 

kanıtlayıcı ek belgeler isteyebilir ve bunların ibraz edilememesi hali "yanıltıcı beyan" kapsamında 

değerlendirilip İstekli ihale dışı bırakılabilir. 

İsteklilerin aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır: 

A)  Kanuni ikametgâh sahibi olması, 

B)  Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, 

C)  Geçici teminat yatırması ve bu şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi, 

D)  Türkiye'de ticaret ve veya sanayi Odası’na kayıtlı olduğuna dair belge vermesi; 

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve veya Sanayi Odası’na kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi ticaret ve veya sanayi odasından yahut idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden ya da benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin 

sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

birinin a ve b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler, 

E) İmza sirküleri vermesi; 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 

birinin a ve b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler, 

F)  İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi, 

 



G)  İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim 

beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale ortak girişim üzerinde 

kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ve ayrıca girişimin bütün ortakları idare 

ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalarlar) 

H)  Teklif mektubunun şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlayıp vermesi, 

İ) Ayrıca aşağıda sayılan belgeleri vermesi; 

a) Şartnamenin 3. maddesinde tanımlanan işin tasarım konsept projesini ve tanıtım 

sunumunu vermesi, yatırım ve işletme dönemlerini kapsayan yaklaşık hammadde ihtiyacı ve 

elektrik üretim miktarı planı yer alacaktır. Bu plan isteklinin yatırıma ve işletmeye ilişkin görüş 

ve yaklaşımlarını göstermek amacıyla düzenlenecek ve herhangi bir taahhüt niteliği 

taşımayacaktır. 

J) İsteklinin teknik yeterliliğini gösterir belge: 

İstekli aşağıdaki dört madde de belirtilen şartlardan en az birini sağlamak zorundadır. 

a) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından elektrik üretimi yapmak üzere; en az 2.0 MW lık 

elektrik enerjisi santrali kurulumu ile ilgili sözleşme veya elektrik enerjisi santralini işletiyor 

olmak, 

b) 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde A-XVI, XIII, XIV, XV olarak tanımlanan iş 

gruplarından son 15 (onbeş) yıl içerisinde tamamlanmış bedel içeren tek bir sözleşmede 

10.000.000 TL (onmilyonTürk Lirası)'den az olmamak üzere, İş Deneyim Belgesi, 

c) Son 15 (onbeş) yıl içinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları esaslı olmak üzere bir tesiste 

en az 1MW/saat ve üsttü Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK)dan alınmış, enerji ürettiğine 

dair lisans belgesi ya da inşaatının tamamlandığına dair belgelerin sunulması, 

d) İsteklinin en az 2 Megawatt gücünde Geçici veya Kesin Kabulü yapılmış Biyogaz 

Tesisine ihale tarihi itibariyle sahip olması gerekir. 

e) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken 

Kriterler: Banka Referans Mektubu: 

İsteklinin 10.000.000 TL (onmilyon Türk Lirası)'dan az olmamak üzere bankalar 

nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan 

mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk 

ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı 

tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

10- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli kabul edip etmemekte 

serbesttir. 

İlan olunur. 1314/1-1 

 


