İHALE İLANI
ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi ile TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.)
arasında imzalanan İletim Sistemi Bağlantı Anlaşması kapsamında “154/34,5kV Eskişehir
OSB Trafo Merkezi Yapım İşi” açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1 - İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi
ç) İnternet adresi
2 – İhale konusu işin
a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer
c) İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi

: İsmail Kanatlı Bulvarı No:1 26110 Eskişehir
: 0 (222) 236 03 60 / 0 (222) 236 01 29
: info@eosb.org.tr
: www.eosb.org.tr

Bahsi geçen işler, Eskişehir OSB ile TEİAŞ (Türkiye
Elektrik İletim A.Ş.) arasında imzalanan İletim Sistemi
Bağlantı Anlaşması kapsamında, Eskişehir OSB
adına Yüklenici tarafından yapılacak işlerdir. Bu işler:
a) Eskişehir OSB Trafo Merkezinin kurulmasına
ait inşaat ve elektrik işleri olup; “İletim Sistemi
Bağlantı Anlaşması ve Keşif Özeti”, eklerinde
belirtilen kapsamda yapılacak işlerdir. Yapılacak
işlere ait gerekli projelerin hazırlanması, proje
tadillerinin yapılması, TEİAŞ ve ETKB (Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı) nezdinde proje
onaylarının
yapılması,
geçici
ve
kesin
kabullerinin yapılması bu işlere dâhildir.
b) Eskişehir OSB’nin, İletim Sistemi Bağlantı
Anlaşması kapsamında TEİAŞ tarafından
Eskişehir OSB’ye tahsis edilen fiderlere bağlantı
yapabilmesi için gerekli olan proje tadillerinin
yapılması, TEİAŞ/ETKB nezdinde gerekli
onaylarının alınması, geçici ve kesin kabullerinin
yapılması işleridir.
: TEİAŞ 154/34,5 kV Eskişehir II TM içerisinde
belirlenen Eskişehir OSB TM alanı.
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5(beş) gün
içinde YÜKLENİCİ`nin yazılı talebi ile TEİAŞ
tarafından yapılacak yer teslimi ile İŞ`e başlanır.
TEİAŞ`ın yer teslimi yaptığı tarih işe başlama tarihi
olarak kabul edilir.
: İşyeri teslim tarihinden itibaren en çok 12(oniki) ay
içinde tamamlanarak geçici kabule hazır hale
getirilecektir.

d) Son başvuru tarihi ve saati : 17.02.2014 günü saat 12.00’e kadar
3–İhale dokümanı Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bedelsiz
görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
İhale dokümanı 500,- TL karşılığı Eskişehir Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgesi
Müdürlüğünden temin edilebilir.
4 –İstekliler tekliflerini İhaleye son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize
Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
5- Bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize
Sanayi Bölgesi serbesttir.
6-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Bölgeden herhangi bir hak talebinde
bulunulamaz.

