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ER iDARE TURiZM iNSAAT GIDA TEMiZLIK HiZMETLERi ALIMI SAN. VE TiC. A.$ TARAFINDAN
I$LETILEN

BAYBURT KALEARDI HiDROELEKTRIK SANTRALiNiN KIRAYA VERiLMESi
HAKKINDA ITIALE ILANI

Santral Adr Gegici Teminat

Tutan (TL)
Ihale Muhammen Bedeli (%) Son TeklifVerme Tarih ve Saati

BAYBURT HES 1.000.000,00 TL Uretilen Enerii Gelirinin %15 17.08.2022/ 10:00

1-Idarenin
a) AdT : ER iD.ARE TURiZM iN$AAT GIDA TEMiZLIK HiZTIGTLEN ALIMI sAN.

VE TIC. A.$
b) Adresi : Giilabibey Mahallesi 798 Sokak No: 2 24100 MERKEZ/EIZiNCAN
c) Telefon ve faks numarasr :0446224263144462141601

91 ihale dokiimanrnrn giirtlebileceli
intemet sayfasl : www.erzincanilozelidaresi.gov.tr

2-ihale konusu

a) AdI :ER iDARE TURiZM iN$AAT GDA TEMiZLiK HiZNGTLERI ALIMI SAN.
VE TiC. A.$ TARAFINDAN i$LETILEN BAYBURT KALEARDI
HIDROELEKTRIK SANTRALININ KIRAYA VERILMESI

b) Yaprlaca!/teslim edilece[i yer : Bayburt Merkez

c) Siiresi/teslim tarihi : ige baqlama tarihinden itibaren iqletme Siiresi Sdzlegme bitirn tarihine kadardr.

9) Iqe baglama tarihi : Sdzlegmenin imzalandrg tarihten itibaren 15 giin iginde yer teslimi yaprlarak iqe

baqlanrlacaktn.

3- ihalenin
a) ihale (son teklifverme) tarih ve saati : 17.08.2022 - 10:00

b) ihale komisyonunun toplantr yeri (tekliflerin agrlacalr adres): il Ozel idaresi Toplantr Salonu - G0labibey Mah. 798.
Sok. No: 2 Merkez/ERZINCAN

Kiralama Siiresi: Kira siiresi $irketin FIES igletme hakkrnr satrn aldrlr siireyi kapsayacaktrr.

ihale Usulii ;

I -lhale,birden fazla teklif sahibinden kapah zarfla teklif almak ve g6riigmeler yapmak suretiyle "pazarhk" usulii ile
gergeklegtirilecellir. ihale, pazarhk gOriigmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katrhmr ile yaprlacak agrk artrrma

suretiyle sonuglandrrlacaktrr.

2 -Ihaleye yalnrzca tiizel kiqiler ile Ortak Giriqim Gruplarr katrlabilir. Gergek kiqiler ve 6zel yatrrrm fonlan, en az bir
tiizel kiginin bulundulu Ortak Giriqim Grubunda iiye olarak yer alabilirler.

3 -lhaleye katrlabilmek igin $irketimizden ihale $artnamesini almasr gerekmektedir.

4 Ihaleye katrlmak Gergek veya tiizelkiqiler ile Ortak Giriqim Grubu; idare'nin a.gafrdaki adresinden elden temin
edilebileceli gibi, talep edilmesi halinde en geg son teklif verme tarihinden l(bir) gtin d,ncesine kadar elektronik
post4 posta veya kargo yoluyla telefon ile teyidinin ahnmasr kaydryl4 istekliye gdnderilebilecektir.



5 - Ihaleye kablabilmek igin yukarrdaki tabloda belirtilen tutannda gegici teminat verilmesi gerekmektedir.

Gegici teminat bedelinin nakit olarak getirilmesi durumunda;

l. Ahcr: ER iDARE TURizM IN$AAT GIDA TEMizLiK HizMETLERi ALrMr sAN. vE Tic.A.S
2. Hesap No: TR50 0001 5001 58007312 5752 90 (T.C. Vakrflar Bankasr T.A.O)

3. Agrklama: ihaleye Katrlacak Yatnmcmn ismi AJnvanr ve Bayburt HES'e ililkin ihale $artrame Bedeli
belirtilerek Gegici Teminat Bedeli idare'nin hesabrna yatrrrlacaktrr.

6-ihaleye katrlabilmek igin Katrlmcrlann istenen belgeleri tekliflerini ihale $artnamesi'nde belirtilen hususlar

doSTultusunda hazTlaylp,"BAYBURT KALEARDI HIDROELEKTRiK SANTRALNIN KiRALAMASINA
iLi$KiN 'ItsKLiF - GiZLi" ibarcsi bulunan kapah zarf igerisinde idare'nin aqalrdaki adresine en geg, son teklif
verme tarihi 17.08.2022 saat l0:00'ye kadar elden teslim etmeleri gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden

sonra Idare'ye verilecek belgeler ve teklifl er delerlendirmeye almmayacaktr.

7 - idare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta

serbesttir. Bu husus,son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktr.

8 -idare ihaleleri yaprp yapmamakta serbesttir.

9- ihaleye iligkin diler hususlar, ihale konusu hidroelektrik santrale ait ihale $artnamesinde yer almaktadrr.


