
KARADENiz EREĞLi
140000 L|TRE MoToRiN (EURo Diz

oRMAN l LETME
EL)
MÜDÜRLÜĞÜ DiĞER ÖZEL BÜT

VE 1o00 L|TRE KURsUNsUz 95 oKTAN BENziN
ELl KURULU LAR

ORMAN GENEL M DURLU U

14oooo Litİe Moto.in (Euro Dizel) ve,t000 Litİe Kursunsuz 95 oktan Benzin allmt 4734 say|l|
Kamu ihale KanunUnun 19 uncu maddesine göre açlk ihate usulu ile ihale edilecektir. ihaleye ilişkin
ayrlntlll bilgiler aşağıda yer almaktadlr:

lhale Kay|t Numaras| : 2019/568024

1-İdaıenin

a) Adresi : Müftü Mahallesi orman Küme Evler Erdemir ofis Yolu
Kdz.Ereglİ 6730o KDz.EREĞLİ EREĞLilzoNGuLDAK

b) Telefon ve faks numarası :3723237010 - 3723237011

c)ElektronikPostaAdresi :mefarerhancubukcu@ogm.gov.tr

ç) lhale dokümanlnln görülebileceği : https://ekap.kik.goV.tr/EKAP/
internet adresi (Varsa)

2-1hale konusu malın

a) Niteliği, türü Ve miktarı

b) Teslim yeri

cı Teslim tarihi

,l40000 Litre Motorin (Euro Dizel) ve'l000 Litre Kur§unsuz
95 oktan Benzin
Ayrlntlll bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanl içinde
bu lunan idari şartnameden ulaşllabilir.
Akaryaklt istasyon undan peyder pey,

sözleşme imzalandlktan sonra ihtiyaca binaen siparİş
tarihinden itibaren 5 işgünü içerisinde peyder pey 31.12.
2020 tarihine kadardır.

3- lhalenin
a) Yapllacağl yer Kdz.Ereğli orman

/zoNGULDAK
06.12.20"l9 - 14:30

işletme Müdürlüğü EREĞLi

b) Tarihi Ve saati

l. ihaıeye katllabiIme şartlarl Ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. ihaleye katllma şartları Ve istenilen belgeler;
4.1"1.3. İhale konusu malın satlş faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince allnmasl
zorunlu ızin, ruhsat Veya faaliyet belgesi Veya belgeler:
a) Akaryaklt Dağıtlm ve Pazarlama Kuruluşu ise, Enerji Piyasasl DüzenIeme Kurumu taraflndan
Verilmiş Ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryaklt Dağlt|m ve Pazarlama Kuruluşu
olduğunu gösteren belgeyi,

blAkaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Bayii ise bayi olduğuna dair alınmış iş bitim tarihine
kadar geçerliği olan bayilik yazlsl ve bayilik sözleşmesini,

c) Enerii Piyasasl Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere Verilmiş ve iş bitim tarihine
kadar geçerliği olan istasyonlu bayilik belgesini,

d) isteklinin bağll bulunduğu ilgili Belediye Başkanhğlndan alınmış işyeri Açma ve izin Belgesini,

su nacaktır.

4.1.2. Teklif Vermeye yetkili olduğUnu gösteren imza beyannamesi Veya imza sirküıeri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olmasl halinde. noter tasdiklı imza beyannamesi,
4.1.2.2.ruze| kaşi olmasl halinde, ilgisine gore tüzeı kişiliğin ortaklarl, üyeleri Veya kurucularl ıle tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durÜmu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamınln bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasl halinde, bu bilgilerin tumünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri Veya bu hususlarl gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdiklı imza



sirküleıi,
4.1.3. Şekli Ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği ldari Şartnamede belirienen geçica teminat.
4.,t.5 lhale konusu alımın tamaml Veya bir klsml alt,yüklenicilere yaptlrllamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler Ve bu belgelerin taşlmasl gereken kriterleİ:

idare taraflndan ekonomik Ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtalmemiştjr.

4.3. Mesleki Ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeleİ Ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare taraflndan meSleka Ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştif.

5.Ekonomik aç|dan en aVantajll teklif sadece fiyat esaslna göre belirlenecektir

6. lhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. ihale doküman ln ln görülmesi:
7.,l. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. lha|eye teklif Verecek olanlarln ıhale dokümanlnl EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmelerı
zorun ludur.

8. Teklifler, ihale tarıh Ve saatine kadar Kdz.Ereğii orman işletme Müdürlüğü adresine elden teslım
edilebileceği gibi, aynl adrese iadeli taahhütlü posta Vasltaslyla da gönderjlebilir,

9. lstekliler teklıflerini, mal kalem-kaıemleri için teklif birim f|yatlar üzerinden Vereceklerdar. lhale
sonucu, üzerine ihale yapllan isteklayle her bir mal kalemi miktarl ile bu mal kalemleri için teklif edilen
barim fiyatların çarplml sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktlr.
Bu ihalede, aşan tamaml için teklif Verilecektir.

10. lstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibafen 80 (seksen} takvim günüdür

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapllmayacaktır

14. Diğer h ususlar:
lhale, Kanunun 38 inci maddesjnde ongörülen açlklama istenmeksizin ekonomik açldan en avanta.i|l
teklif üzerinde blrakılacakır,

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif Verilemez.


