
ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR 

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HATAY 

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 
 

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi alı mı  4734 sayı lı  Kamu İ hale Kanununun 19 uncu maddesine 
göre açı k ihale usulü ile ihale edilecektir.  İ haleye ilişkin ayrı ntı lı  bilgiler aşağı da yer almaktadı r:  

İhale Kayıt Numarası : 2019/553014 

1-İdarenin 

a) Adresi : Tayfur Sökmen Kampüsü 

Rektörlük Binası A Girişi 2. 

Kat HATAY 

MERKEZ/HATAY 

b) Telefon ve faks numarası : 3262455302 - 3262455302 

c) Elektronik Posta Adresi : imidb@mku.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  

 

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 19.856.571,76 KWH- Elektrik Enerjisi 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 

şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yerleri  : Son Kaynak Tedarik Tarifesi Elektrik Enerjisi Alımı (Sağlık Uygulama ve 

Araştırma Hastanesi ) (Ticarethane) (OG) 11.000.000 KWH Mimarlık 

Fakültesi (Ticarethane) (AG) 350.000 KWH Antakya Meslek Yüksekokulu 

(Ticarethane) (OG) 541.043, 64 KWH Kırıkhan Meslek Yüksekokulu 

(Ticarethane) (OG) 167.407, 84 KWH Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu(Ticarethane) (AG) 40.000 KWH Reyhanlı Sosyal Bilimler 

Meslek Yüksekokulu (Ticarethane) (OG) 62.000 KWH Hassa Meslek 

Yüksekokulu (Ticarethane) (AG) 25.000 KWH Sanat ve Tasarım Meslek 

Yüksekokulu (Ticarethane)(OG) 250.000 KWH Tayfur Sökmen Kampüsü 

(Ticarethane) (OG) 6.854.803, 20 KWH Rektörlük Su Kuyusu (Ticarethane) 

(OG) 206.317, 08 KWH Hastane Su Kuyusu (Ticarethane) (AG) 85.000 KWH 

Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi ( Tarımsal Sulama ) (OG) 275.000 

KWH  

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu' na göre yapılan ihalelere ilişkin Mal Alımları Denetim, Muayene ve 

Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ve ihale 

uhdesinde kalan yüklenicinin gerekli kayıt işlemlerini tamamlamasından 

itibaren 1 Ocak 2020 tarihinde işe başlanacak olup, 31 Aralık 2020 tarihinde 

sona erecektir. İhale sürecinin herhangi bir sebepten uzaması nedeniyle veya 

idarece öngörülmeyen sebeplerden ötürü ihale dokümanında belirtilen 

zamanda işe başlanamaması halinde işin başlangıcı sözleşme imzalandıktan 

sonra yüklenicinin PMUM 'a kayıt işlemlerini tamamladığı ayı takip eden 

ayın ilk günü olarak kabul edilecek, işin bitiş tarihi de 31 Aralık 2020 tarihi 

olacaktır.  

 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 02.12.2019 - 10:00 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. İ haleye katı lma şartları  ve istenilen belgeler:  



4.1.1.3. İ hale konusu malı n satı ş  faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince 
alı nması  zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:  
İstekliler; EPDK'nın (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) yürürlükteki Yönetmelik hükümlerine göre 

düzenlenmiş "Elektrik Toptan Satış Lisansı" veya "Üretim Lisansı" veya  "Otoprodüktör Lisansı"  veya 

"Otoprodüktör Grubu Lisansı" veya "Perakende Satış Lisansı" 'ndan birinin aslını veya noter onaylı 

suretini veya belge aslı idareye sunulup "aslı idarece görülmüştür " onaylı suretini  teklifleri ile birlikte 

vereceklerdir. 

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  
4.1.2.1. Gerçek kiş i olması  halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.2.2. Tüzel kiş i olması  halinde, ilgisine göre tüzel kiş iliğin ortakları , üyeleri veya kurucuları  ile tüzel 
kiş iliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamı nı n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması  halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları  gösteren belgeler ile tüzel kiş iliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,  
4.1.3. Şekli ve içeriği İ dari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İ dari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5 İ hale konusu alı mı n tamamı  veya bir kı smı  alt yüklenicilere yaptı rı lamaz.  
4.1.6 Tüzel kiş i tarafı ndan iş  deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiş iliğin yarı sı ndan 
fazla hissesine sahip ortağı na ait olması  halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafı ndan ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yı ldı r kesintisiz olarak bu şartı n 
korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:  

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 

bedelin % 15 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 

belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.  

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. 

Kamu ve/veya Özel sektörde elektrik toptan satışı veya perakende satışı veya iletim ve dağıtım işleri 

benzer iş olarak kabul edilecektir. 

 

5.Ekonomik açı dan en avantajlı  teklif sadece fiyat esası na göre belirlenecektir.  
 

6. İ hale yerli ve yabancı  tüm isteklilere açı ktı r.  
 

7. İ hale dokümanı nı n görülmesi:  
7.1. İ hale dokümanı , idarenin adresinde görülebilir.  
7.2. İ haleye teklif verecek olanları n ihale dokümanı nı  EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.  
 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı  adrese iadeli taahhütlü posta 
vası tası yla da gönderilebilir.  
 

9. İ stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İ hale 
sonucu, üzerine ihale yapı lan istekliyle her bir mal kalemi miktarı  ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatları n çarpı mı  sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktı r. 
Bu ihalede, iş in tamamı  için teklif verilecektir.  
 

10. İ stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.  
 



11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.  
 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapı lmayacaktı r.  
 

14. Diğer hususlar: 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 

üzerinde bırakılacaktır.  

 


