AYDIN TİCARET ODASI GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULUMU YAPIM İŞİ ELEKTRİK İŞLERİ İHALE İLANI
Aydın Ticaret Odası
Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu Yapım İşi Elektrik İşleri İhalesi
İdarenin Adresi
: Ilıcabaşı Mah. Denizli Bulvarı NO:97 Efeler/Aydın
Telefon/Faks No
: 218 09 09/212 82 54
E –Posta Adresi
: info@ayto.org.tr
İhale Teknik Şartnamesi bedeli Aydın Ticaret Odası Halkbankası Aydın Şubesi IBAN:TR89 0001 2009
5330 0016 0000 64 nolu hesabına ya da Aydın Ticaret Odası veznesine yatırıldıktan sonra, Teknik
Şartname Aydın Ticaret Odası’ndan temin edilecektir.
İhale Teknik Şartnamesi Son Satın Alma Tarihi: 30.09.2019 saat: 17.00
İhale Doküman Bedeli
: 250,00 TL
İŞ DENEYİMİ ve YETERLİLİK
İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER;
Yüklenici, ihaleye katılabilmek için aşağıda listelenmiş belgelerle birlikte hazırlayacağı dosyayı,
hem basılı ve hem CD içerinde, ilan edilecek ihale başvuru gün ve saatinden önce Aydın Ticaret
Odasına teslim edecektir.
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Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi,
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname (isteklinin iş
ortaklığı olması halinde (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak
tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,
Sözleşme Makamı tarafından ihalenin niteliğine göre belirlenecek ekonomik ve mali
yeterliğe ilişkin (vergi dairesi veya Serbest Muhasebeci - Mali Müşavir (SM-MM) onaylı
son 3 döneme ait bilanço, SM-MM tasdikli rapor, referans mektubu, banka teminat
mektubu, mevduat hesap dökümü, pazar payları vb.) belgeler.
İhale tarihi itibariyle en az bir bankadan alınacak olan memzuç bilgisi ve kara liste kaydı,
Kullanılacak tüm makine ve ekipmanların birim maliyetleri ayrı ayrı belirtilmiş şekilde,
KDV dahil Teklif Mektubu.
Lisanssız elektrik üretimine yönelik işbu GES projesi 1 MW gücünden az olmamak koşulu
ile, gerekli ise yeni trafo ve OG koruma tesisini de barındıran çatı tipi Güneş Enerji
Santrali projelendirilmesi ve kurulumu ile ilgili Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirdiği
en az 1 adet iş bitirme belgesi ve TEDAŞ onaylı geçici kabul tutanağı, bu iş ile ilgili
referans olabilecek yetkili bir kişinin açık iletişim adresi, ve son 2 yıl içinde anahtar
teslim gerçekleştirdiği tüm projelerin listesi,
AutoCad dosyası olarak hazırlanmış çatı yerleşim planı,
Detaylı Proje İş ve Zaman Planı,
Fizibilite Raporu,
Kurulacak olan GES’in bulunduğu konum çatı eğitimi, çatı kuzey-güney cepheleri ve
ortam şartları gereği beklenen aylık ve yıllık enerji üretim simülasyonu,
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İç tüketime veya şebekeye verilecek olan enerji miktarını,
Yatırım Geri Dönüş hesaplamalarını gösteren rapor ihale dosyası ile sunulacaktır,
Kullanılacak her türlü FV panel, inverter üniteleri, kablolama elemanları, koruma, şalt
malzemesi, röle, pano, sayaçlar ve veri kayıt ile uzaktan izleme ekipmanları
kataloglarında ve satın alma belgelerinde belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren,
ulusal ve uluslararası kurallara uygun şekilde akredite adilmiş kalite kontrol kuruluşları
tarafından verilen sertifikalar,
Ürün Teknik Özelliklerini gösteren her türlü belge,
Panel ve inverter üreticisinden alınmış satış ve servis yetki belgeleri,
FV panel ve inverterlerin üreticileri tarafından verilmiş garanti belgeleri,
İstekli teklif ettiği inverter markası için servis hizmeti verebileceğini sözleşme öncesinde
belgelendirecektir.
Türkiye genelinde, güncel vergi borcu yoktur belgesi. (İhale tarihinden önceki 15 gün
içinde alınmış olmalıdır),
Türkiye genelinde, güncel SGK borcu yoktur belgesi. (ihalenin gerçekleştiği ay alınmış
olmalıdır),
Teklif tutarının %20 si kadar banka referans mektubu,
Proje sürecinde gerekli olan her türlü işçi güvenliğini sağlayacağına ve her türlü
sorumluluğun kendisine ait olacağına dair imzalı taahhütname.
İş bu şartnameyi idare tarafından aldığına daire ödeme makbuzu.

Not: İşveren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ve ilgili
mevzuata tabi değildir.

