
Süre ve Yaklaşık Mal�yet B�lg�ler�

İlan Süres� : 21

Yasal Kapsam : 13 b/3
İlan Süres� İç�n Yaklaşık Mal�yet : 3. adım 361.481,00 - 2.761.007,00
Ortak Alım : Hayır
Sınır Değer : Yaklaşık mal�yet eş�k değer�n dört katına eş�t veya bu değer�n altında
E-İhale : Hayır

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
GÜLNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

180 000 l�tre motor�n alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddes�ne göre açık �hale usulü �le �hale ed�lecekt�r.  İhaleye �l�şk�n ayrıntılı b�lg�ler
aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/559797
1-İdaren�n
a) Adres� : AKDENİZ MAH. HALİL CİN CAD. 1 33700 GÜLNAR/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3247517110 - 3247513910
c) Elektron�k Posta Adres� : gulnarbeled�yes�@hotma�l.com
ç) İhale dokümanının görüleb�leceğ� �nternet
adres� (varsa)

: https://ekap.k�k.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) N�tel�ğ�, türü ve m�ktarı : 180000 LİTRE MOTORİN

Ayrıntılı b�lg�ye EKAP’ta yer alan �hale dokümanı �ç�nde bulunan �dar� şartnameden ulaşılab�l�r.
b) Tesl�m yerler� : Gülnar Beled�yes� akaryakıt depolarına tesl�m ed�lecekt�r.
c) Tesl�m tar�hler� : Yüklen�c� toplam 180.000 lt. akaryakıtı 12 ay (365 gün) �çer�s�nde; ayda en az 15.000 lt. akaryakıt

tesl�matı yapacaktır. Yüklen�c� �daren�n yakıt depolarına �daren�n �sted�ğ� gün ve m�ktardak�
akaryakıtı tesl�m edecekt�r.

3- İhalen�n
a) Yapılacağı yer : Gülnar Beled�yes� Mecl�s Toplantı Salonu
b) Tar�h� ve saat� : 03.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılab�lme şartları ve �sten�len belgeler �le yeterl�k değerlend�rmes�nde uygulanacak kr�terler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve �sten�len belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faal�yet�n�n yer�ne get�r�leb�lmes� �ç�n �lg�l� mevzuat gereğ�nce alınması zorunlu �z�n, ruhsat veya faal�yet belges� veya
belgeler:

İstekl�ler:

*Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu �se; EPDK(Enerj� p�yasası düzenleme kurumu)tarafından Akaryakıt Dağıtım ve pazarlama kuruluşu
olduğunu göster�r belgen�n aslını veya noter tasd�kl� suret�n� yada �darece usulüne uygun olarak onaylanmış ve 'Aslı �darece Görülmüştür' şerh�
taşıyan örneğ�n� tekl�f kapsmında sunmak zorundadır.

*Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bay�s� �se:Bay�l�k l�sansının aslını veya noter tasd�kl� suret�n� yada �darece usulüne uygun olarak
onaylanmış ve 'Aslı İdarece Görülmüştür' şerh� taşıyan örneğ�n� veya bay�s� olduğuna da�r EPDK (Enerj� p�yasası düzenleme kurumu) trafından
dağıtıcı l�sansı bulunan dağıtım ş�rket� �le yapmış olduğu (sözleşme süres�nce geçerl� olan) satış sözleşmes�n�n aslını veya noter tasd�kl� suret�n� ya da
�darece usulüne uygun olarak onaylanmış ve 'Aslı İdarece Görülmüştür'şerh� taşıyan örneğ�n� tekl�f kapsamında sunmak zorundadır.  

4.1.2. Tekl�f vermeye yetk�l� olduğunu gösteren �mza beyannames� veya �mza s�rküler�; 
4.1.2.1. Gerçek k�ş� olması hal�nde, noter tasd�kl� �mza beyannames�, 
4.1.2.2. Tüzel k�ş� olması hal�nde, �lg�s�ne göre tüzel k�ş�l�ğ�n ortakları, üyeler� veya kurucuları �le tüzel k�ş�l�ğ�n yönet�m�ndek� görevl�ler� bel�rten son durumu
göster�r T�caret S�c�l Gazetes�, bu b�lg�ler�n tamamının b�r T�caret S�c�l Gazetes�nde bulunmaması hal�nde, bu b�lg�ler�n tümünü göstermek üzere �lg�l� T�caret
S�c�l Gazeteler� veya bu hususları gösteren belgeler �le tüzel k�ş�l�ğ�n noter tasd�kl� �mza s�rküler�, 
4.1.3. Şekl� ve �çer�ğ� İdar� Şartnamede bel�rlenen tekl�f mektubu. 
4.1.4. Şekl� ve �çer�ğ� İdar� Şartnamede bel�rlenen geç�c� tem�nat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya b�r kısmı alt yüklen�c�lere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel k�ş� tarafından �ş deney�m�n� göstermek üzere sunulan belgen�n, tüzel k�ş�l�ğ�n yarısından fazla h�sses�ne sah�p ortağına a�t olması hal�nde, Türk�ye
Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� veya yem�nl� mal� müşav�r ya da serbest muhasebec� mal� müşav�r veya noter tarafından �lk �lan tar�h�nden sonra düzenlenen ve
düzenlend�ğ� tar�hten ger�ye doğru son b�r yıldır kes�nt�s�z olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:
İdare tarafından ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n kr�ter bel�rt�lmem�şt�r.
4.3. Meslek� ve Tekn�k yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:
4.3.1. İş deney�m�n� gösteren belgeler:
Son beş yıl �ç�nde bedel �çeren b�r sözleşme kapsamında kes�n kabul �şlemler� tamamlanan ve tekl�f ed�len bedel�n % 20 oranından az olmamak üzere �hale
konusu �ş veya benzer �şlere �l�şk�n �ş deney�m�n� gösteren belgeler veya teknoloj�k ürün deney�m belges�. 
4.3.2.
4.3.2.1. Yetk�l� kurum ve kuruluşlara kayıtla �lg�l� belgeler:

a) İstekl� b�r akaryakıt ve pazarlama kuruluşu �se; enerj� p�yasası düzenleme kurumu (EPDK) tarfından ver�lm�ş �ş b�t�m tar�h�ne kadar geçerl�l�ğ�
olan tekl�f sah�b�n�n akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgey�

b) İstekl� b�r akaryakıt ve pazarlama bay�s� �se; tekl�f sah�b�n�n bay�s� olduğuna da�r bay�l�k yazısı ve bay�l�k sözleşmes�



c) İstekl�ye epdk'dan bay�l�k yapmak üzere ver�lm�ş �ş b�t�m tar�h�ne kadar geçerl�l�ğ� olan �stasyonlu bay�l�k belges�n� 

d) �stekl�n�n bağlı bulunduğu �lg�l� kamu kuruluşlarından alınmış �şyer� açma ve �z�n belges�n�n aslını veya noter tasd�kl� suret�n� �braz etmek
zorundadır.

4.4. Bu �halede benzer �ş olarak kabul ed�lecek �şler:
4.4.1.

Resm� kurum, kuruluşlara ve/veya özel sektöre akaryakıt satışı benzer �ş olarak kabul ed�lecekt�r.

5.Ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f sadece f�yat esasına göre bel�rlenecekt�r. 

6. İhaleye sadece yerl� �stekl�ler katılab�lecekt�r. 

7. İhale dokümanının görülmes�: 
7.1. İhale dokümanı, �daren�n adres�nde görüleb�l�r. 
7.2. İhaleye tekl�f verecek olanların �hale dokümanını EKAP üzer�nden e-�mza kullanarak �nd�rmeler� zorunludur. 

8. Tekl�fler, �hale tar�h ve saat�ne kadar Gülnar Beled�yes� Destek H�zmetler� Müdürlüğü adres�ne elden tesl�m ed�leb�leceğ� g�b�, aynı adrese �adel�
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönder�leb�l�r. 

9. İstekl�ler tekl�fler�n�, mal kalem-kalemler� �ç�n tekl�f b�r�m f�yatlar üzer�nden vereceklerd�r. İhale sonucu, üzer�ne �hale yapılan �stekl�yle her b�r mal kalem�
m�ktarı �le bu mal kalemler� �ç�n tekl�f ed�len b�r�m f�yatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzer�nden b�r�m f�yat sözleşme �mzalanacaktır.
Bu �halede, �ş�n tamamı �ç�n tekl�f ver�lecekt�r. 

10. İstekl�ler tekl�f ett�kler� bedel�n %3’ünden az olmamak üzere kend� bel�rleyecekler� tutarda geç�c� tem�nat vereceklerd�r. 

11. Ver�len tekl�fler�n geçerl�l�k süres�, �hale tar�h�nden �t�baren 90 (doksan) takv�m günüdür. 

12. Konsors�yum olarak �haleye tekl�f ver�lemez. 

13. Bu �halede elektron�k eks�ltme yapılmayacaktır. 

14. D�ğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 �nc� maddes�nde öngörülen açıklama �stenmeks�z�n ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f üzer�nde bırakılacaktır.


