
OSMANELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 

 İHALE İLANI 
  

KURUM ADI Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi  

İHALE ADI  
Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme 
Bakım Onarım Hizmet Alımı 

 NİTELİĞİ 

OSMANELİ OSB şebekesinin; Paşalar TM ile irtibatını sağlayan 2x3x477 
MCM kesitli 34,5 kV gerilimli Enerji Nakil Hattının, dağıtım merkezlerinin 
işletilmesi, OSB içi OG-AG havai hatlarının ve yeraltı kablolarının işletme 
bakım-onarımı ile testlerinin yapılması, röle koordinasyonunun sağlanması, 
Dağıtım Trafolarının periyodik bakımları, işletilmesi OSB dağıtım 
sisteminin başlangıç genel bakımının yapılması, periyodik bakımlarının 
yapılması, katılımcıların satışa esas sayaçlarının okunması, demontaj, 
montaj işlemlerinin yapılması ve 12 ay süre ile şebekenin işletilmesi işine ait 
hizmet alımıdır. 

İŞİN MİKTARI 12 ay süre ile Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Dağıtım Şebekesi 
İşletme Bakım Onarım işine hizmet alımıdır. 
 

AÇIKLAMA 

 
OSMANELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Elektrik Şebekesini 
oluşturan; 
 
 

a) OG-AG Elektrik Dağıtım Şebekesinin (Galeri, Rögar, Borulu 
hat….vb tüm şebeke sistemi), 

b) Dağıtım Merkezlerinin (DM), 

c) Aydınlatma sisteminin, 

d) Dağıtım Merkezlerindeki alarm sistemlerinin, 

e) Elektrik sistemi ve tüm mütemmim cüzlerinin başlangıç bakımının 
yapılması, işletilmesi, arızalarına müdahale edilmesi ile gerekli 
tamirat ve bakımları ile periyodik bakımlarının, 

f) OSB’nin yazılı talimatı ile her türlü enerji kesme açma, sayaç sökme 
takma işlemlerinin, 

g) Periyodik sayaç okuma işlemlerinin,  

 

süreç içerisindeki bakımların ise Yüklenici tarafından hazırlanıp İdarece 
onaylanan yıllık bakım programı dahilinde yapılmasıdır. 
 

İŞİN YAPILACAĞI 
YER 

Selimiye OSB Mahallesi Selimiye Köyü Osmaneli/Bilecik adresinde 
bulunan OSMANELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

İŞE BAŞLAMA VE 
BİTİRME TARİHİ 

İhale üzerinde kalan isteklinin bölgemiz ile sözleşme yapılmasına müteakip 
5 gün içerisinde veya OSB’nin uygun gördüğü tarihte işe başlanacaktır ve 
işe başlama tarihinden itibaren 12 ay boyunca hizmet alınacaktır. 



İHALEYE 
KATILABİLME 
SARTLARI VE 
İSTENİLEN 
BELGELER 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri 
kapsamında sunmaları gerekir: 

a. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya 
da esnaf ve sanatkâr odası belgesi; 

a.i. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk 
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

a.ii. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı 
bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya 
ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi 
veya imza sirküleri; 

b.i. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza 
beyannamesi, 

b.ii. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin 
ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir 
Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret 
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili  

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler 
ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

c. Bu Şartnamede yer alan formatta hazırlanmış teklif mektubu 

d. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici 
teminat mektubu veya teminatların yatırıldığını gösteren 
makbuz, 

e. İhale dokümanlarını aldığına ilişkin belge, 

f. Yer görme belgesi, 

g. Yeterlilik ve iş bitirme belgeleri 

h. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası 
ve faks numarası ile elektronik posta adresi. 

 
 

Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler 
 
a)Teklif edilen bedelin ihale konusu iş veya benzer işlere ait %70’i 
gerçekleştirilmiş sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi. 

b) Bu ihaleye teklif verecek firmaların YG, YG-AG Elektrik Şebeke arıza 
işleri, YG-AG Elektrik Şebeke onarım bakım işleri, YG-AG Elektrik Şebeke 
bakım işleri ile YG-AG Elektrik Şebeke tesisi işlerine ait son 5 yıl içerisinde 
tamamlamış oldukları toplam iş bitirme belgelerini ibraz edeceklerdir.  

 

 
Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve 



hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale 
etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin 
kısmen veya tamamen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce herhangi bir hak 
talebinde bulunulamaz. 

İHALE 
DÖKÜMANININ 
GÖRÜLECEĞİ YER 

İhale dokümanı “Camikebir Mah. Prof. Dr. Yunus Söylet Cad. No:26 
Hükümet Konağı Kat:1 Osmaneli/BİLECİK” adresinde ve Osmaneli 
Kaymakamlığı web sitesinde (www.osmaneli.gov.tr) görülebilir ve 
Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'nin T.C. Ziraat Bankası Osmaneli 
Şubesindeki TR880001000436420588575001 IBAN nolu banka hesabına 
500,00 (BeşYüz) TL yatırılıp dekontu ibraz edilerek aynı adresten temin 
edilebilir. 

 İHALE TARİHİ VE 
SAATİ  14/09/2022 Çarşamba             14 : 45 

 İHALE YERİ  Osmaneli Kaymakamlığı Toplantı salonu 

SON TEKLİF VERME 
TARİH VE SAATİ 14/09/2022 Çarşamba             14 : 30 

 TEKLİFLERİN 
NEREYE VERİLECEĞİ 

Teklifler Kaymakamlık Binasında hizmet veren Osmaneli Organize 
Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne teslim edilecektir 

GEÇİCİ TEMİNAT 
Teklif edilen bedelin % 5 ünden az olmamak üzere isteklilerce 

belirlenecek tutarda süresiz geçici teminat verilmesi zorunludur. 

KESİN TEMİNAT 
          Sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 10’u oranında 
alınan süresiz kesin teminat verilmesi zorunludur.  

 

 ADRESİ  

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü  
Camikebir Mah. Prof. Dr. Yunus Söylet Cad. No:26 Hükümet Konağı 

Kat:1 Osmaneli/BİLECİK 

 TELEFONU  ( 228 ) 462 00 46  

 FAKSI  ( 228 ) 462 00 46 

 İHALE TÜRÜ Açık İhale Usulü 

       
 

OSMANELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  
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