
TMO KIRKLARELĠ BAġMÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI ĠġYERLERĠ 305000 KWH ELEKTRĠK ENERJĠSĠ 

ALIMI 

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) KIRKLARELĠ BAġMÜDÜRLÜĞÜ 

 

TMO Kırklareli BaĢmüdürlüğü ve bağlı iĢyerleri 305000 kWh elektrik enerjisi alımı mal alımı 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler 

sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer 

almaktadır: 

ĠKN : 2022/609609 

1-Ġdarenin 

a) Adı : TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) 

KIRKLARELĠ BAġMÜDÜRLÜĞÜ 

b) Adresi : ĠSTASYON MAHALLESĠ SUNGURBEY CADDESĠ 25 39100 

KIRKLARELĠ MERKEZ/KIRKLARELĠ 

c) Telefon ve faks numarası : 2882141027 - 2882141967 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği ve 

e-imza kullanılarak indirilebileceği 

internet sayfası 

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-Ġhale konusu mal alımın 

a) Adı : TMO Kırklareli BaĢmüdürlüğü ve bağlı iĢyerleri 305000 kWh 

elektrik enerjisi alımı 

b) Niteliği, türü ve miktarı : 01/09/2022 - 31/08/2023 tarihleri arasında 70000 kWh AG tek terimli 

tek zamanlı, 235000 kWh OG tek terimli tek zamanlı 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 

idari Ģartnameden ulaĢılabilir. 

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kırklareli, Pınarhisar, Ahmetbey, Lüleburgaz, Babaeski, Saray 

ç) Süresi/teslim tarihi : SözleĢme imzalandıktan sonra, 01.09.2022 tarihinden baĢlamak üzere 

birer aylık dönemler itibarıyla her ayın son günü peyder pey olmak 

üzere, 31.08.2023 tarihine kadardır. 

d) ĠĢe baĢlama tarihi : 01/09/2022 

3-Ġhalenin 

a) Ġhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.07.2022 - 10:00 

b) Ġhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : TMO Kırklareli BaĢmüdürlüğü Toplantı 

Salonu 

4. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dıĢı 

unsurlara iliĢkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 

4.1.1.3. Ġhale konusu malın satıĢ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 

zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine iliĢkin bilgiler: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun yayımlamıĢ olduğu "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği" 

hükümlerine göre düzenlenmiĢ serbest tüketicelere elektrik satıĢı yapabileceklerine iliĢkin ve halen 

geçerli olan lisans belgesi 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 

4.1.2.1. Tüzel kiĢilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 

oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına iliĢkin bilgiler idarece EKAP’tan 

alınır. 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 

4.1.5 Ġhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

Ġdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir. 



4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

Ġdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. Ġhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 

e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 

iliĢkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat Ģeklinde verilecektir. Ġhale 

sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

10. Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

11. Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 

teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (AltmıĢ) takvim günüdür. 

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

15. Diğer hususlar: 

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aĢırı düĢük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 

maddesine göre açıklama istenecektir. 

 


