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Sürc ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

ılan sürcsi

Yasıl Kapsam
İlıın Süresi İçin Yaklaşık Maliyet
orıak Alıııı
Sıııır Dcğcr

J- İlıalenin

a) Yapılacığı yer

b; '|iırilıı vc sraıi

l4

|3 bl2

2. adııır l l7. l20.00 - 234.25l ,OO

Hayır

Yıkluşık nıaliyct cşik dcğcrin dört katına cşiı vcya bu dcğcrin altında

AKARVAKIT SATIN ALINACAKTİR
Aı}DıPAsA t}ELEDiYEsi

Alıılipaşa Betediye Başkınlığı Akaryıkıt alııııı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun l9 uncu maddesine göre aç* ihale usulü ile ihale edilecekıir. İhaleye
ilişkin ayrıııtılı bilgiler aşağıda yer alıııkıadır:
İhale Kayıı \ıınıarası ı 20l7t67986l

l-ıdareniıı
a.) Adfesi : YEŞiLPAZAI{ MAHALLESi uuııinciı-ı:lt SOK,\ı\ l 7{6l(i t.[-ı-,S,,t}ı\ll,t l\
b) Tcletbn vc faks nuıııaıısı : 3"IE4264IZ4 - ]78426.152?

c) [le kıroııik Pcısta Adresi : abdipısabel(Dhııiırııil.cırın

ç) İlı.ılc rloküıııaıııııııı görülebileccği iııterııeı:https:/lekap.kik.gov.trlEKAP/
udıesı (\ı|ısıı)

2-İ halc kt-ınusu ıııalın
a) Niıeliği, ıüı,ü ve nıikı,arı 45.000 LT Moıorin ve 1.000 Lt. K.suz Benzin

Ayrıntılı bilgiyc EKAP'ta yer alan ihale dııküınanı içiııde bulunan idari şırınııııedeıı ulaşılalıilir.

Belediye gerekli olan ıkıryakııı ihtiyaç hılinde ıkaryakıı isıasvonuııdııı liş karşılığındn kcıtli
arıçlırı ile alacıktır. Ancak, akaryakıı istısyıınu Belediyeye uzuklık olaıak ınıkşiırıuırı 2t kııı'dc|ı
dahı uzık isc yüklenici larıfındın belediyeye tınker ve lankerc bağlı poınpı yapıırılıcık vf ıaıtı)
hılinde belediyeye kendi ıraçlırıyla teslim edccektir.

İşin süresi sözleşme imzalandığı tarlhtcD başlayarık 3l,t2,20t8 ıarihindc sıına erecektir.

b)-lislilül ycrı

c) Tcsliın turihi

Abdipışı Beldesi Yeşilpızar Mıhallesi Demirciler Sııkak No: l/ı\ Ul-US ı l}ı\R'l'lN
l6.01.20|8 - l4:0ll

ıı. İlıılcl,c kaııtıbilnıc şar(Lırı ve istcnitcıı lıclgele.r ile yeterlil1 dçğerleıı_d_iıınç.şindc uygulanıc_ık kritedcr:
4.1. lhaleye kaıılma şarıları ve istenilen belgeler:
4.1.1.J. İhale konusu ınalın satış tbaliyeıinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevaıat gereğlnce alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya
belgeler:

ı) i§tekli bir akıryakıt dığıtım pızarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzcnlcme Kurunru tarafıııdaır vu,ilıııiş tcktif sıhibinin "Akaryıxıı rt
Dağrtım Pazırlımı Kuruluşu" olduğunu gö§t0ren belgeyi,

b) İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlamı kuruluşunun bayisi ise; teklif sahlbinin bıyisi olduğu kuruluşıan verilıııiş akaryakıt ve dağıııııı
pazarIıma kuruluşunun bayisi olduğuna dair "bıyilik yazı§ı ve bayilik sözlcşmesi"ni,

c1 İstekli enerjl piya§a§ı düzenlenıc kuruıııundan bıyilik yapmak üzere verilmiş olaı "istısyırır bayilik belgcsi"ni,

d) İsteklinin bığlı bulunduğıı itgili belediye lıışkınlığındaıı ılınınış "işyeri açnıı ve izin bclgesi"ııi

4.1,2.'le1,1il vcılneyc yctkili ıılıluğunu gösıcı,cn inıza beyaırnanıesi veya iıııza sirküleri;
4. l .2.1. Ceıçck kişİ ulınası halİnde, ııtııcr ııstliklİ İınza beyuırnaıııesİ,

JiciI Gazcıcleı,i veya bu hususları göstcreıı bclgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şckli vc içeriği ldari Şartnaınede belirlenen ıeklifmektubu.
4.1.4..Şcklı ıc içeriği ldari Şarınaınedc lıelirlenen geçici ıeıninat.
4.1.5 lhule kı.ıııusu ulııııııı taıııaıııı vcya bir kısmı alı yüklenicilere yapıırılamaz.
.|.2. Ekonıııııik ve nıali yeıerliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gcreken kriterler:
İ.luı,c ıuıulintluıı ekoııoınik ve ınali yeıerliğe ilişkiıı kriıer belinilmemiştir.

4.J. Mcslcki vc Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin tışımı§ı gereken kriterler:
İdarc tuı,ıtiııılun nıesleki ve teknik yeıerliğe ilişkin kriıer belirtilmemiştir.

5.Ekunuıııik açıdan en avantajlı teklil'sadece iiyat esasına göre belirlenecektir.

o. İhalcyr- sldccc ycrli isıekliler kaıılabilccckıir.

7. llıale dtıküıııanınıır görülmesi ve saıın alıırnıası:
7.1. ilıalc.l,.ıküıı,ıanı,ldarenin adresiırde görülebilir ve l65TRY (Türk Lirası) karşılığı Abdipışa Belediyesi }a7, İşlcri lVlü<lürlüğü adresinden satın
al ınabil ı r.

7.2. ihaleyc tcklif verecek olınların ihale dokümanını satın alma|arı veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

ılr göıırlı'ıilcbilir.

ıııikıarı ilc bu ıııal kaleınlcı,i için ıekliiedilcn biriın tiyatların çarpımı sonucu buIunan toplam bedel iieerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

htıps ://ekap.kik.gov.tr/EKAP/|lan/llanDurum.aspx
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l,'L:ıl,itlIJa \,il tillllltl]ll ıçııı tcklll \cl ılaacklıl,

lüL l\ıeklılcı,ııKlıl'ctııklcri lıcdclın'u,,_j'ıiııdcıı az t,ılıııaıııık ıizere kendi belirleyecekleri tuıartla geçici teırıiııat vereceklerdir.

l l. Vç,ı,ilcıı tckliflcı,İn geçerlİlİk süresİ. ilıale tarihiııden iıibaren 00 {ilitııiış} takvim günüdür.

l2. Krınsoı,siyuııı olaı,ak ilıaleye teklilveı,ileıııez.
l-}. Diğer lıususlar:
l|ı:.ılc. Kııııuıııııı 38 inci ııııddesinde ön.giııülcn açıklaıııa istenı-ııeksizin ekononıik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacakıır,

llttps://ekap.Kik.gov.tr/EKAP/llan/llanDuruln.aspx


