
2019 YlLl AKARYAKlT ALlNMAsl
DEMRE(KALE) BELEDiYEsi

2019 YlLl AKARYAK|T ALlNMAsl al|ml 4734 saylh Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesİne göre açlk
ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
ihale Kayıt Numarasl : 2oI9l274L99
1-İdarenin
a) Adresi : GÖKYAZ| MAHALLES| cUMHuRiYET MEYDAN| No:1 07570 DEMRE/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarasl : 24287l5l2a - 242a7l366l
c) Elektronik Posta Adresi : info@demre.bel.tr

ç) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi (Varsa) : https://ekap.kik.gov.trlEKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü Ve miktarl :

6oooo LiTRE MoToRiN - 6000 LiTRE 95 oKTAN KURŞuNSUZ BENziN AL|NACAKT|R.
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden uIaşılabilir.
b}Teslim yeri : DEMRE BELEDiYE BAŞKANLlĞl
c)Teslim tarihleri : sözleşmenin imzalanmaslndan sonra Belediyemizin ihtiyacl
doğrultusunda yıl içerisinde peyderpey yük|enicİ taraflndan teslim yapllacaktlr.
3- ihalenin
a) Yapılacağı yer : DEMRE BELED|YE BAŞKANL|Ğl MEclis ToPLANT| sALoNU
b) Tarihi ve saati : o2.o7.2o!9 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. ihaleye katllma şartlarl Ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. ihale konusu malın satlş faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat 8ereğince
alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) istekli bir " Akaryak|t Ve Dağltım Pazarlama Kuruluşu " ise; Enerji Piyasasl Düzenleme Kurumu
taraflndan Verilmiş Teklif sahibinin Akaryaklt Ve Dağltlm Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren
belgeyi,b) istekli bir " Akaryak|t Ve Dağltlm Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise; Teklif sahibinin Bayisi
olduğu kuruluşdan verilmiş " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair
Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik
yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu Bayilik Be|gesini,d} isteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye
Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Be|gesini,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olmasl halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.7.2.2.rüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklarl, üyeleri Veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgileran
tamamlnln bir Ticaret Sicil Gazetes|nde bulunmamasl halinde, bu bilgilerin tümünü 8östermek üzere
ilgili Ticaret sicil Gazeteleri Veya bu hususlarl gösteren belgeler iIe tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. ŞekliVe içeriği idariŞartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede beIirlenen geçici teminat.
4.1.5 ihale konusu allmın tamaml veya bir kısmı alt yük|enicilere yaptlrllamaz.
4.2. Ekonomik Ve maliyeterliğe ilişkin be|geler Ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve maliyeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki Ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler Ve bu belgelerin taşlması gereken kriterler:
İdare tarafından meslekive teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açldan en aVantajll teklif sadece fiyat esaslna göre belirlenecektir.
5. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.



7.2. ihaleye teklif Verecek olanlarln ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih Ve saatine kadar DEMRE BELED|YE BAŞKANLlĞl FEN işLERi MÜDÜRLÜĞÜ
adresine elden tes|im edilebileceği gibi, aynl adrese iadeli taahhütlü posta Vasltaslyla da
gönderilebilir.
9. istekliler tekıiflerini, mal kalem-kalemleri için tek|if birim fiyatlar üzerinden Vereceklerdir. ihale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarl ile bu mal kalemleri içİn teklif edilen
bir|m fiyatların çarplml sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktlr.
Bu ihalede, işin tamamI için teklif Verilecektir.
10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde blrak|lacakt|r.


