
BAĞLARBAŞI GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ’NİN BAKIM ONARIM  

HİZMETLERİNİN YAPILMASI VE İŞLETİLMESİ  

İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - İHALENİN KONUSU: 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 990 KW kurulu güce 

sahip, Bağlarbaşı Güneş Enerji Santrali ‘nin ilgili yönetmelik ve hükümlerine göre bakım onarım 

hizmetlerinin yapılması ve işletilmesi işi. 

2 - İŞİN SÜRESİ: 

İdare tarafından işletmeciye yapılacak iş yeri teslim tarihinden itibaren 8 (sekiz) yıldır. 

3 - MUHAMMEN BEDEL: 

İhale konusu iş için belirlenen muhammen bedel, üretilen elektrik için YEKDEM 

(Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) tarafından işletmeci hesabına 

yatırılacak aylık tutarın KDV Hariç%50 (38.479,15-TL) ’lik kısmıdır. İşin 8 yıllık muhammen 

bedeli 3.693.998,40-TL ‘dir. İstekliler tekliflerini KDV hariç bedel üzerinden yüzde oran olarak 

vereceklerdir. 

4 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince 

Kapalı Teklif Usulü Artırma suretiyle yapılacaktır. 

5 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ: 

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında 

Belediyemiz İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. 

6 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: 

İşe ait geçici teminat tutarı, 8 (sekiz) yıllık muhammen bedelin % 3 ‘ü olan 110.819,95.-TL ’dir. 

7 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 

Söz konusu yerin ihalesi 9 EKİM 2019 Çarşamba günü saat 16.00 ’da Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edecekler aşağıda istenen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube Müdürlüğüne 

en geç 9 EKİM 2019 Çarşamba günü saat 12.00’ ye kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

8 - İSTENİLEN BELGELER: 

Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki 

şartlar aranır. 

A) İstekli gerçek kişi ise; 

a) Kanuni ikametgâhı olması, 

b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi, 

c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter onaylı vekâletname, 

ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 

d) Noterden onaylı imza sirküleri, 

e) Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 

f) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz 

g) Geçici teminat 

B) İstekli tüzel kişilik ise; 

a) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale 

tarihinin olduğu yıla ait olacak) 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

c) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belge, 

ç) Vekâleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekâletname ile imza sirküsü, 

d) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi, 

e) Geçici teminat, 

f) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname 

g) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz, 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 8180/1-1 


