aşaElda yer alnlaktadır:

ihale Keyıt

Numere§ı

: 2020/106398

|-idarenin

Adresi

s)

numarasü
Posta Adresi

b) Telefolı ve faks

ç)

| 4(]6?12106 - 4126712106

: hazİobck,diycsi2l
'ahotlnail.com
intemet
: hltpsi//ekap.kik,gov.trlEKAP/
görülebileceği
ihale dokiimanlnın

Elekronık

c)

: 5chi(lik (]a(ld(si ttiirriI-ct Mall. No:511560 ttAzRO/Dit'^RttAKıR

adresi (varsa)

2-ihale konusu ınalüıl
.) Niteliği, tiirü ve,Tıiktarı

60.000

ihAle doliülnxnt içind0 br|hınan idari şa.ttlaln.dcn ılla.\tl:tbilir

}lıtzro iI{csi AkoıYılot i§tıts}onlarl
't'ijşlhnrt, siizltşurcyc müteIkip l0 güıü içcti§İnde

b) Teslim yeri
c) Teslim tanhi

3- ilıalenan

ı)

Litre ılororln l,c I2,000 l-itüe Bc,ızill

At, ntllı bilgiJc EKAİ,,1» yer ıılıı

llazı,ll llck|ditc Başkİnlüğ! ıtiZİrlef Bina§l

Yaptlacağı yer

2(,.03,2020- |4:00

b) Tanhi ve saati

uygUlaıacak krilerler:
4, iheteye kıhtıbitmc şırtlan ve isteni|en belg€ler ilc ycterlik dcğert€ndiİme§inde
4.1. ihaleye katllüna şa(lan ve istenülen be]gele
b€lgesi
4.1.r.3. i'hale konusiı ııalın sahş faaliyeli;in yerinc getiritebilmesi için ilgili mevzııat gereğince allnmasl zoruntu izin, İuhsat veya faaliyet
belgeIcr:
Y(.

Dağıtılıl ts2tIlııma K|lrulu!ü «ld.lğunu gii§tcrco bflgt)i,

liağ,llıİ t'azoflİma tnlrUlu)

o

veya

nuüi tt[yisi oldUğuna dnh

Ba}ilik }izıst !( Bİ!-ilik sözleşmcsini,

isrcktiyc Encl.ii Pirİ§aIl l)iizenltmc Kurrınr nülen Bjlyilit{ üapınıjL iiz(rc y(ri]miş olan istasyont\ Bayilik Dcl8c§ini.

d) i§tcklilıin bİğl, hulü,nduğı, ilgili Bclcdiyc BaşIanlığındun lıhılıİış oltn lş }cri Açma vc i.iD Bclgerini. §unlllaıtü ?orunlü,drıİ.
,.1.2.'|'eklifv€rlneye yetkili olduğunu gösteren imza bcyannanrcsi veya imza sirkiileri;
,a.1.2.ı. cerçek kiŞi olması halinde, noter tasdikli inza beyannamesi,
görevl']eri belirten son durmu
4.i.2.2. Tüzel kışi'olmasl halinde, i]gisine göre tijzel kl§iliğin onaklan, üyeleri veya kuruculan ile tiizel kişi|lğin yönetimindeki
gti.t"ri. İİ"",., §i"il cazetesi. bu biİgilerin ramamının'bir-'[icaret Sicİl Ğazetesi.rde buüun naması halinde, bu bi|8ilerin tiimünü göstennek üzere ilgili Ticaret
§icil Gazcteteri veya bu hıısırsları gösieren belgeler ile dzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküle,i,
4.1.3. Şeklive içeriği idari Şarmamede belirlenen teklifmekfubu.
4,1.4. Ş€klı ve içeriği ldaTü Şartnamede beli.lenen geçici ten]inaı.
4.1.5 ihale konusu ;hnrün tamanrı veya bir k]sınl alt yüklenicilele yaphr|lamaz.

ilişkin belgelcr vt bu bclgctcrİn taşımısı gereken kriterler:
idare tarafındaı ekonomik Ve malı yeterliğe ilişkin krit€r belirtılmemiştir,
ve bu helgel€rin toşrması gereken kriterl€İ:
4.3. Mesl€ki vc T€knik yeterliğe iüşkin b€lg€ler
4.2.

Ekonomik ve m!li yeterıiğ€

idafe taıafından rnesleki ve teknik yeterliğe ilişki! kiter belirtilmemiştir,
4.4. Bu ihalcdc bcnzcr iş olarak kabul edilecek işlcİ:
4.4.1.

IIcf tiirlii \{olorin. lrcııziı. Akaryaktt (I'ctı-|ıI i']ı,iinlç,ri) Sııışı işlı:ri Donzcf iş olaı,sk hıtıııl .ditftcLitir
5.Ekonomik açıdan en avantajll teklifsadece fiyal esitslna gore belir]cnecektir.
6. ihaleyc sadece yerli isteklil€r

katllabilecekh..

?. ihale dokümanlnIn görüImesi:
ihale dokümanl, ıdarenin adresinde görülebilir.
'.1.
?.r. ihaleye teklifv;rccek olanlafın ihat;dokümanını EKAP üzerinden e-imza ku]lanarak indirmeleri zorunludui.
vasıtasıyla da gönderil€bıliİ.
112
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ilan önizleme

3l2l2o20

9. islekliIer tek|iferini, mal kaleün-kalemlen iç|n teklifbinm fyatlaİ üzerinden ver€ceklerdlr. ihale sonucu, üzeİine ilıale yapllan istekliyle her bir nıal kalemi
miktan ile bu mal kaleııllerj için t ktifediten bırlm fiyatlann çarp,ml sonucu bulunan toplam bedel üzeİindan bitim fiyat sözleşme imzalanacaktlr.
Bu ihalede, işln Iamaml için Iekllf venlecekıir.

ı0. istekliler teklifettikleri bedelin %3'ünden az olmamak
r1. v€rilen

ü2ere kendi belirleyecekleri futarda geçici teminat vereceklerdir.

tekliflğrin geçerlilik süIesi. ihale tarihinden itibaren |5 ton beş) takvim günüdür,

12.

KonsorsiFün olarak ihaleye tektif v€İilemez,

13.

Bu ihalede eleküronik eksilhne yapllmayacaktıı

l4. Diğer hususlar:

ihale, Kanunun 38 inci rnaddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açldan en avantaih tektifüzerjnde büraİılacaktıı,

