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lhale Arama - EKAP (Kamu lhale Kufumu)

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
IIAZRO BELEDİYESi MALİ EİZNIETLER MÜDÜRI,ÜĞÜ
BELEDiYEMIZCE İHTiYAÇ DUYULAN A(ARYAKIT ALIMI mal a|ımı4734 sayrlı Kamu ihale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihate edilecek olup, teklifler sadece elektronik
ortamda EkAp üzerinden alrnacaktır. ihaleye ilişkin aynntılı bilgiler aşağıda yer almaktadu:

irc.r
l

z

202|ll|546l

-Idarenin

Adı

b) Adresi

HAZRo BELEDİYESi MALİ HiZMETLER MÜpÜnıÜĞÜ
: Şehitlik Caddesi Hürriyet Mah. No:5 21560 HAZRo/DiYARBAKIR

c) Telefon ve faks numarası

:

ç) ihale dokiirnanının

: https ://ekap.kik.

a)

görülebileceği v e e-imza
kullanılarak indirilebileceği
intemet sayfası

:

4126'712|08 - 4|26'I12108

gov.trlEKAP/

2-ıhale konusu mal alımın
a)

Adı

b) Niteliği, ttirii ve miktarı

BELEDiYEMiZCE İHTiYAÇ DUYULAN AKARYAKIT ALIMI
: 50400 LiTRE MoToRiN
:

Aynntılı bilgiye EI(AP'ta yer alan ihale doki.imanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

HAZRO BELEDİYE BAŞKANLIĞI

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

ç) Süresi/teslim tarihi
d) İşe başlama tarihi

: Sözleşmeye müteakip 5 gün

:10.04.202l

3-İhalenin
a) İhale (son teklifvenne) tarih ve saati
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (etekliflerin açılacağı
adres)

: 19.03.2021- 1l:00
:

HAZRo BELEDiYEsi ToPLANTI

sALoNU

4. İhaleye kahlabilme şartlarr ve istenilen belgeler ite yeterlik değertendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e+eklifleri kapsamında beyan etrneleri gereknektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alrnması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
a) Istekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazar|ama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
tarafindan verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
b) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi otduğu
kunıluşdan verilmiş " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Krıruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yaası ve
Bayilik Sözleşmesi,
c) İstekliye Enerji Piyasası Diizenleme Kurumundan Bayilik yapmak iizere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik
Belgesi,
d) İstek|inin bağlı bulunduğu ilgi|i Be|ediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirktilerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olınası halinde, noter tasdikli imza bgyann lgsi bilgileri,
4.1.2.2. Tize| kişi olması halinde, ilgisine göre tiizel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tiizel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin ttimiiırıü göstermek üzere ilgili
hltpsr/ekap.kik.govtr/EKAP/orlaUlhaleArama/index.hlrnl
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Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu
bilgileri gösterir pay defteri) ile ttizel kişiliğin noter tasdikli imza sirkiileri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mekfubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu allmln tamamı veya bir krsmı alt yüklenicilere yaptın|amaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşrmasr gereken kriterler:
İdare tarafindan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe

ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşrma§r gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı
6. İhaleye sadece

teklif sadece fiyat esasına göfe belirlenecektir.

yerli istekliler katılabilecektir.

EKAP üzerinden bedelsiz olrak görülebilir. Ancak, ihaleye teklifverecek olanlann,
EkAp iizerinden ihale dokiiırnanmı indirmeleri zorunludur.

7. İhale dokilmanı

imza kullanarak
8. Teklifler,

EKAP tizerinden elektronik

ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife

e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üerinden gönderilecektir.

e-

ilişkin

tekliflerini, her bir iş kaleminin miktan ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fıyatlann
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden tektifbirim fiyat şeklinde verileceldr. İhale sonucunda,
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacakhr.
9. İstekliler

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'iiıııden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

veroceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme
13. Verilen

yapılmayacaitır.

tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdiir.

l4.Konsorsilıım olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşln düşiik teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama

istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajh teklif üzerinde bııakılacaktrr.
İhale Dokiirnanını İrıdir Y4zdır
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