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AKARYAKIT SATIN AL1NACAKTIR

ORjŞLETMEMÜDÜRLÜĞÜ-AĞRÖZELB1KURULUŞLAR ORMANGENEL MÜDÜRLÜĞÜ
60000 LT MOTORİN(DİĞER)%500 t.T KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN mal alımı 4734 sayılıKamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile hale edilecek olup, tekliflersadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yeralmaktadır:

İKN
2020/636656

1—İdarenin

ı)Adı
(>k’\l\ I”d 1 1 \l1 ‘\İ[ Ut Rt t t LA’\\ ‘ Dl( t U (>111dfl’;l:Li Kt.JRILtSl.Al< <)Rf’1AN <ENEL iÜDÜ1t1,ÜĞÜh) Aclı’esi

: t :ıııılııırit’ı Siahalusi Stdir ,ka k N:3 0100AtAY\fANiMV
c) Telefon ve faks numarası
ç) İhale dokumanının görulebileceği ve : https:/!ekap.kik.gov.tr/EKAP/e—imza ktıl lanılarak indiri lebileceği
internet sayfhsı

2-İhale konusu mal alımırı
a) Atlı

: %0.(ıüli [1 .l( )i’t)RİN(I>İ( ER)2,500 1_T KURŞUNSUZBENZİN 95 OKTAN
b) Niteliği, turU ve miktarı t cm.00ı> Lı Motnriıı(difcr). 2.500 t_t Kurşnnsıw Benzin 95 OLtanArnnıılı Iıi1iye ı;KAr’ta ver atan ihale dokitmanı içindeIıın:ııı idari ılıııt—deu ukşıl:ıhilir,
e) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ıar aka İs ıs\O d ve Yangın :ıoıııcla İdareninb.’Iirlcvctegi serlerde
ç) Süresi/teslim tarihi

t SüzleNme İ ızal tlıkluı ‘mıra 0101.2021 tarihindtıı itibaren1dtrpıs .1. 12.21)21 ıarilıiııe kadardır.d) İşe başlama tarihi
3—İhalenin

a) Ihale (son teklif verme) tarih ve saati
b) İhale komisyonunun toplantı eri (e— tlansa (>ırnaıı İşleııne Vltidüıiıiğ,ü lhahc Salonutekliflerin açılacağı adres)

4. İhaleye katıtahiirne şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacakkriterler:
4.1. steklilerin ihaleye katılabilmelerı için aşağıda sayıları belgelet ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışıunsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyarı etmeleri gerekmektedir4.1.1.3. ihale konusu malın saüs faaliyetini nyerıne getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya helgelerine ilişkin bilgiler:a) istekli bir” Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu “ise; Enerji Piyasası DüzenlemeKurumu tarafından verilmiş iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve
Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,b) Istekli bir “ Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi “ ise ; Teklif sahibinin Bayisi
olduğu kuruluşdan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt
ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğıına dair Bayilik Yazısı ve Bayilik



Sözleşmesini,
e) istekliye Eneiji Piyasas Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan iş bitim
tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin İstasyonlu Bayilik Belgesini,
et> İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından almrnış olan lş Yeri Açma ve izin
Beigesini.aslını veya noter tastikli suretini ibraz etmek zorundadır.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gosterrzn imza beyaı namesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması hahnde, noter tasdiklı ımza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, Ipisine göıe tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kuruculan ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesınde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ılgiiı Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gosteren belgeler (anonım şirketler tarafından her
durumda bu bilgileri gösterir pzy defteri) ile tüzel kişiiiğııi noter tasdikli imza sitküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnarnede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği deri Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alimin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşımas gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterlie ilişkin kriter helirtilrnemiştir.4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşmiası gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya iınalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:a) trnalatçı ise imalatçı OldUUflU gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya
belgelere ilişkin bilgiler,
e) Türkiye’de serbest bölgelerde ftıatiyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelercle belirtilen serbest bölge ftıliyet
belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durtımuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik
bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğtı aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
st İstekli ıdıııs dtiıı’ııicııeıı •ııııo i ici1 ihleö.ii isı:hhiiı ii eö ldıiğıi nlei oct’,i ısısiııidsıı ısitüli (unu rıüeıılcınuı tsite Ipoıu,

ç İ’ıekiiiıii kasıtlı ıılılıııı ıstelı laı taı’af taıı iskili adııia ıtiiı.,:ııhııer ııslat ‘ cıcelik Belgesi.
et İsıclliniıı ka ıtı ııtılıııu ııslcl urlası t rai’ıııdaıı istekli adımı diizenlenıniş ve teklif cttii insin ilişkin
\ rdı t’.i alı Itrlpesi.
ıl) İ.stcldinin alım luuıısu malı tirettiİnr ili.slsiıı olarak ilgili nırezust ııvııruıca etki1i kurum veya
Lııı’ıılııslarea ıtiiıenlenc’ıı re istekliııin tiretici vesa iıııulıııçı tıitlıığıınn gii’tcreıı lıclgeter.

t tkl ıl ili sıtıcı utkıh ıınsıkı ısı. tkıiı s ıtı ı ıd t tl ili tnııkı ııldngunıı gosteitu hetg
belctcr.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı telçtif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. lhaleye sadece yerli istekliler katılahilecektır.7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
e—imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeteri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerirtden elektronik ortamda hazırlanüıktan sonra. e-imza ile imzalanacak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. stekliler tekliflerıni, her bir iş kalerninın nıikturı ile bu iş kalemleni ıçin teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif bınim hyat şeklinde verilecektir İhale
sonucunda. üzerine ihale yapılan istekli ıle birim fiyat sözleşme: imzalanacaktir.
10. Bu ihalede, ışin tamamı ıçin teklif verilecektir.11. steklıler teklif ettikleri bedelin %3ündnıı az olmaıııak üzere kendi belirleyecekleni tutarde geçici
teminat vereceklerdır
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılrnayacaktır.13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: hale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


