
İHALEYE DAVET 
 

LİSANSSIZ 600 kWe AC (asgari 693,6 kWp) ÇATI ÜZERİ ŞEBEKE 
BAĞLANTILI (ON-GRİD) FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ 

SANTRALİ YAPIMI İŞİ  
 

 
1. Giresun Ticaret Borsası, TANAP Doğalgaz İletim A.Ş.’den Lisanslı Depolama Tesisinde 

Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretimi Projesinin finansmanında kullanmak üzere 
hibe almıştır.   

2. Giresun Ticaret Borsası, firmaları “Lisanssız 600 kWe AC (Asgari 693,6 kWp) Çatı Üzeri 
Şebeke Bağlantılı (On-Grid) Fotovoltaik Güneş Enerji Santrali Yapımı İşi” için kapalı zarf 
usulü tekliflerini sunmaya davet etmektedir.  

3. İhale değerlendirilmesi için geçerli olan bazı minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 
belirtilmektedir.  

i. Gerçekleştirilmiş olan GES (Güneş Enerjisi Santrali) işleri bazındaki son üç (3) mali 
yılın 2016-2017-2018’de hak ediş belgeleri ile tevsik edilmiş yıllık Yeminli Mali 
Müşavir (YMM) / Mali Müşavir veya Vergi Dairesi onaylı GES (Güneş Enerjisi 
Santrali) cirosu toplamının 10.000.000 TL (On Milyon Türk Lirası) kadar olması 
gerekmektedir. 

• Teklifçi, son üç (3) yıla ait bilançolarını verecektir.  
• Sunulan bilançoların tek düzen muhasebe sistemine göre düzenlenmiş 

ve yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce 
ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir. 
 

ii. Teklifçinin, son üç (3) mali yılın 2016-2017-2018 en az iki tanesinde,  Yıllık 
Kurumsal Vergi Beyannamelerine göre kar elde ediyor olması beklenmektedir.  

iii. Teklifçinin son 5 yılda TEDAŞ tarafından geçici kabulü yapılan en fazla 5 farklı 
benzer proje kapsamında toplamda en az 1 MW toplam kurulu güce sahip çatı üstü 
uygulama projesi deneyimi, istenen referans formatlarında sunabilmesi gereklidir. 

iv. Teklifçinin, son 5 yıl içerisinde en az 10 MW TEDAŞ'ta proje onaylatmış olması 
beklenmektedir.  

v. Teklifçinin, son 5 yılda 10M TL’lik tutarda (On Milyon Türk Lirası tutarında) GES 
(Güneş Enerjisi Santrali) kurulumu yapmış olması beklenmektedir. 

vi. Teklifçinin, SSK ve/veya Vergi Borcu’nun bulunmaması gerekmektedir.  
 

4- Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını Giresun Ticaret 
Borsası’nın aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 arasında bedelsiz 
olarak temin edebilir ve kurumun uygun olması durumunda yer incelemesi yapabilir.  

5- Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren doksan (90) takvim günü süreyle geçerli olacak 
ve teklif bedelinin en az %3’ü tutarında bir geçici teminat mektubu ile birlikte aşağıda 
verilen adrese 14 Mayıs 2019 Salı günü saat 14.00’e kadar teslim edilmelidir. Teklif 
bedelinin en az %3’ü tutarında geçici teminatı olmayan teklifler değerlendirme dışı 
bırakılacaktır.  Elektronik teklifler geçerli olmayacaktır. Posta ve kuryeden kaynaklanan 
gecikmelerden Giresun Ticaret Borsası sorumlu değildir. 



6- Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde 14 Mayıs 2019 
Salı günü saat 15.00’da, aşağıda verilen Tekliflerin teslim edileceği adreste açılacaktır. 

7- Teklif günü ve saatinden sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir.  

 
Tekliflerin teslim edileceği Adres:   
 
Güre Mah. Şht.P.Astsb.Kd.Bçvş. Ömer HALİSDEMİR Cad. No: 24 Merkez/GİRESUN 
 

Soru ve açıklama talepleri için resmi e-posta Adresi: giresunticaretborsasi@hs01.kep.tr 
 


