
 

YERALTI VE YÜZEY SULARININ DRENAJ HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden 

İhale Kayıt No : 2022/462046 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 

Adresi : Hipodrom Cad. No:12 06330 Yenimahalle/ANKARA 

Tel ve faks : Tel (0312) 540 10 00 Faks (0312) 540 16 47 

Elektronik posta adresi : tkigenelmudurlugu@hs01.kep.tr 

2- İhale Konusu Hizmetin 

a) Adı : Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü uhdesinde 

bulunan mevkii ve sınırları teknik şartnamede belirtilen 

belirtilen S:89256 (ER:3416174) ruhsat numaralı Çöllolar 

kömür sahasındaki drenaj ve gözetleme kuyularının 

devreye alınması, işletilmesi, tamiri, bakımı, drenaj 

kanallarının ve drenaj toplama havuzlarının temizliği ve 

bakımı yapılması işi 

b) (Fiziki) Miktarı ve Türü : Ruhsat alanı içinde kalan 414 adet gidya kuyusu, 114 adet 

derin (T) kuyusu, 13 adet karstik akifer kuyusu ve 180 

adet gözlem kuyusunun devreye alınması, işletilmesi, 

kuyuların ve pompaların tamiri, bakımı ve temizliğinin 

yapılması drenaj kanallarının ve drenaj toplama 

havuzlarının gerekli makina ve ekipmanlarla temizlik ve 

bakımının 180 (yüzseksen) takvim günü boyunca 45 

(kırkbeş) personel ile yaptırılması hizmet alımı işidir. 

c) Yapılacağı yer : Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Afşin/ 

KAHRAMANMARAŞ 

d) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) takvim 

günü içinde işyeri teslimi yapılacak olup iş yerinin 

yükleniciye teslimine müteakip işe başlanılacaktır. İşin 

süresi işe başlama tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) 

takvim günüdür. 

3- İhalenin yapılacağı yer : TKİ Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No:12 06330 

Yenimahalle/Ankara (İhale Salonu) 

4- İhale Tarih ve Saati : 18.05.2022 / 14.00 

5- İhale Usulü : 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi 

Kapsamında Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

6- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini: 

a) İhale dokümanı TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Kat:11 Oda 

No:1102 Hipodrom Caddesi No:12 Yenimahalle/Ankara adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve 

bedeli karşılığı temin edilir. 

b) İhale dokümanı bedeli 100,00 TL’ (KDV dahil) dir. İhaleye katılacak olanların 

şartname satın almaları zorunludur. 

7- Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Elektronik Belge ve 

Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi İadeli-Taahhütlü Posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son 

teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 



 

8- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında 

geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 gün 

eklemek suretiyle bulunan 14.10.2022 tarihinden önce olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

9- Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 120 

takvim günü olmalıdır. 

10- İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii değildir. 

11- Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 

12- İhale dokümanının kargo ile istenmesi halinde; doküman bedelinin Vakıfbank 

Kurumsal Şube TR 25 0001 5001 5800 7293 2940 80 no.lu hesaba yatırılarak, dekontun isteklinin 

adı, adresi, vergi numarasını belirtir bir dilekçe ekinde (0312) 540 16 41 no.lu faks numarasına ya 

da icsatinalma@tki.gov.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. 
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