
ATIK YAĞ SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 
TEİAŞ 19. Bölge Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğümüz Trafo Merkezlerinde bulunan 1. Kategori Atık Yağların satışı 

yapılacaktır. Satış ihalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
Satış Kayıt Numarası : 2022/01 
1 - İdarenin; 
a) Adresi : Fabrikalar Mah. Necip Nugay Cad. Kepez/ANTALYA 
b) Telefon ve faks numarası : 0 242 346 5055 – 0 242 345 4900 
c) Elektronik posta adresi   : 19grupmd@teias.gov.tr  
2 - İhale konusu satış işinin;  
a) Niteliği, türü ve miktarı : I. Kategori Atık Trafo Yağı. 

SIRA NO MAMÜL MİKTARI BULUNDUĞU YER ATIK KODU 

1 I. Kategori 
Atık Yağ 

Yaklaşık 35.000 
Kg 

Bölge Müdürlüğümüze bağlı 
Varsak Transformatör Merkezi 13.03.10 

b) Teslim edileceği yer : Karşıyaka Mah. S. Demirel Bulvarında bulunan Varsak 
Transformatör Merkezi 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (Yedi) gün 
içinde sözleşme bedelinin (KDV dahil) Bölge 
Müdürlüğümüz hesabına yatırılmasına müteakip 
teslimata başlanacaktır.  

ç) İşin süresi : Sözleşme bedelinin (KDV dahil) Bölge Müdürlüğümüz 
hesabına yatırılmasına müteakip 15 (onbeş) iş günüdür. 

3 - Satış İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 19. Bölge Müdürlüğü – İdari Bina 3. Kat 

Toplantı Salonu Fabrikalar Mah. Necip Nugay Cad. 
Kepez/ANTALYA 

b) Tarihi ve saati : 12.04.2022 – Saat:10.00 
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 görevlilerini 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) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu ve Cetveli 
ç) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun Geçici Teminat Mektubu, 
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

 



4.2. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. İstekliler atık yağların geri kazanımı için Bakanlıktan Çevre Lisansını almış olmalı 

ya da lisansı olan bir firmayla anlaşma yapmalıdır.  
Atık yağların geri kazanımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış ya da 

lisansı olan firmayla anlaşan isteklilerin konu ile ilgili lisanslarının aslını veya noter tasdikli 
suretlerini teklifleri ile beraber Bölge Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. (Lisansların 
geçerlilik süreleri teklif değerlendirmesinde dikkate alınacak olup, malzemenin teslim alınacağı 
tarihte lisansın geçerli olması gerekmektedir. Ayrıca ilgili atık kodu (13 03 10 ) lisans ekinde 
bulunmalıdır.) 

5 - Satış, açık arttırma sonucunda, en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye 
bırakılacaktır. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7.2. İhale dokümanı, TEİAŞ 19. Bölge Müdürlüğü (Satınalma ve Ticaret Şefliği) 

Fabrikalar Mah. Necip Nugay Cad. Kepez/ANTALYA adresinde görülebilir ve 100,00.-TL. 
bedeli Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 19.Bölge Müdürlüğü Antalya Vakıflar Bankası 
Yüzüncü Yıl Şubesi TR87 0001 5001 5800 7285 3736 90 no’lu hesap numarasına yatırılarak satın 
alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 
dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 118,00.-TL’nı Türkiye Elektrik İletim Anonim 
Şirketi 19.Bölge Müdürlüğü Antalya Vakıflar Bankası Yüzüncü Yıl Şubesi TR87 0001 5001 5800 
7285 3736 90 no’lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak 
isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 
adresin belirtildiği talep başvurularını, idarenin yukarıda yer alan faks numarasına göndermek 
zorundadır. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı 
İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

8-Teklif, ihale tarihinde saat 10:00’a kadar TEİAŞ 19. Bölge Müdürlüğü Muhaberat 
Servisi (2 no’lu oda)- Fabrikalar Mah. Necip Nugay Cad. Kepez/ANTALYA adresine elden 
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9-İstekliler, tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Satış sonrası istekliyle her 
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif 
verilecektir.  

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. Geçici Teminat Mektubunun süresi 12/06/2022 tarihinden 
önce olmayacak şekilde verilmelidir. 

11-Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
12-İhale konusu malzemelerin teslimatı, nakledilmesi, berterafı, geri dönüşümü, ara 

depolama tesisine teslim edilmesi işleriyle ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığınca 
çıkarılan ve ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan mevzuat uygulanacaktır. Hüküm bulunmayan 
hallerde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı 
Malzemeler İle İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt Ve İş Makineleri 
Değerlendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. 

13-Atık yağlar, Atık Taşıyan Araçlar için Lisans Belgesi olan araçlar ile taşınacaktır. 
Lisans Belgesi işe başlamadan önce idaremize sunulmalıdır. Bu belgede 130310 atık kodlu atık 
yağların taşınabildiği görülmelidir. 

 3406/1-1 

 


