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AKARYAKlT sATlN ALlNAcAKTlR
ALAPLl BELEDiYEsi ALAPLl BELEDiYE BAşKANLlĞl

AKARYAK|T allm| 4734 Sayl| Kamu ihale KanUnunun 19 uncu maddesine göre açlk ihale usulü ile ihale edilecektir. ihaleye
ilişkin aynntllü bilgiler aşağlda yer almaktadlr:

ihale Kayıt Numarasl :20191580998

1-İdarenin

a) Adresi : MERKEZ MAHALLESi isKELE cADDEsi No:27 67850 ALAPLuZoNGULDAK
b) Telefon ve faks numarası ,.3723781048 DAHlLi (147) - 372378,1556

G) Elektronik Posta Adresi : guzincevik@hotmail.com

ç) lhale dokümanlnln görülebileceği: https://ekap.kik.gov.trlEKAP/
internet adresi (Varsa)

2Jhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarl 6.000 litre kurşunsuz lrenzin Ve 200.000 litre motorın 2020 ylll içinde ihtiyaca göre
peyder pey allnacaktlr
Ayrlntlh balgiye EKAP'ta yer alan ihale doküman| içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
Akaryakıt alımı; akaryakıt isıasyonundan günlük ihliyaç kada. pompa teslimi
alınacaktlr. idare talep ettiğinde akaryaklt yüklenici taraflndan idareye teslim
edilecektir.
01.01 .2020 tarihinde. işe baş|anlr işin bitiş tarihi 31 .12.2020' dil.

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- lhalenin

a) Yapllacağl yer

b) Tarihi Ve saati

ALAPL| BELEDiYEsi |HALE BiRiMi MERKEZ MAHALLES| isKELE cADDEsi No: 27
ALAPLl / zoNGuLDAK
13.'l2.2019 - 15:00

4. lhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.,l. ihaleye katllma şartlarl Ve istenilen belgeter;

4.,t.1.3. lhale konusu malln satlş faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince allnmasl zorunlu izin, ruhsat Veya
faaliyet belgesi Veya belgeler:
iş bitim tarihine kadar geçerliliği bulunan:

a) lstekli, bir "Akaryaklt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" |se; Enerji Piyasasl Düzenleme Kurumu (EPDK) taraflndan
verilmiş, teklif sahibinin "Akaryaklt Ve Dağltlm Pazarlama Kuruluşu" olduğunu gösteren belge.
b) lstekli, bir "Akaryaklt Dağıtlm ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan
verilmiş, "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" olduğuna dair bayilik yazisı ve bayilik sözleşmesi.

4.1.2. Teklif Vermeye yetkiIi olduğunu gösteren jmza beyannameSi Veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tizel kişi olmasü halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklarl, üyeleri Veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevliIeri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesa, bU bilgilerin tamamlnln bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasl
halinde, bu bilgilerin tümünü göStermek üzere ilgili Ticaret sicil Gazeteleri Veya bu hususlarl göSteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli Ve içerjği ldari Şartnamede belirlenen teklif mektubU.

4.,1.4. Şekli Ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 lhale konusu allmln tamaml Veya bir kısml alt yüktenicilere yaptlrllamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşlmasl gereken kriterler:
idare tarafından ekonomik Ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler Ve bu belgelerin taşlmasl gereken kriterler:
Idare tarafından mesleki Ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
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5.Ekonomik açldan en avantajll teklif sadğce İiyat esaslna göre belirlenecektir.
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6. ihaleye sadece yerli isteklıler katllabiIecektif

7. ihale dokümanlnln görülmesi:

7.1. ihale dokümanl, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. lhaleye teklif Verecek olanlarln ihale dokümanlnl EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih Ve Saatine kadar ALAPL| BELEDiYEsi iHALE BiRiMi MERKEz MAHALLES| iSKELE cAoDEsi No: 27
ALAPLl / zoNGuLDAK adreSine elden teslim edilebileceği gibi, aynI adrese iadeli taahhütlü posta Vasltaslyla da gönderilebilir.

9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri içın teklif birim llyallar üzerinden Vereceklerdir. lhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle her bir mal kalemi miktarl ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarplml sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzaianacakt|r.
Bu ihalede, işin tamamI için teklif Verilecektir.

10. istektiler tektif ettiklerj bedelin %3'ünden aZ olmamak üzere kendi belifIeyecekleri tutarda geçici teminat VereCeklerdir

1,t. Verilen tekliflerin geçerliIik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür,

,l2. Konsorsiyum oIarak ihaleye teklif verilemez,

13. Bu ihalede elektronik ekSiltme yapllmayacaktlr

14.Diğer hususlar:
ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açlklama istenmeksizin ekonomik açldan en avantajll teklif üzerinde
blrakllacaktlr.
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