
2018 Y|Ll AKARYAKlT ALıi{MA§ı
ürı{RF BELEaiY

2018 YlLı AKARYAK|T ALINMAS| alımı 4734 Sayü Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine gÖre

açık ihale usulü ile ihale ediıecektır. İhaleye ilişkin ayrıntllI bilgiler aşağlda yer almaktadıf:

ihale Kayıt Numarası :2ül7ıŞ2a17o

1-İdarenin

a} Adresi : DEMRE ANTALYA DEMRE/ANTALYA

b) Teıefon Ve faks numarası ,.2428715128 - 2428713661

c) Eıektronik Posta Adresi : info@demre.bel.tr

ç} lhale dokümanlnİn görüıebileceği ; https:l/ekap.kık,gov tr/EKAP/
internet adresi (Var§a)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü Ve miktarı

ıı} TesIim yeri

c} Tesljm tarihi

3- iha|enin

a} Yaptıacağl yef

b} Tarihi Ve saatı

12.000 L|TRE BENziN, 150.000 LiTRE MoToRiN
ALINACAKTİR. KURŞUNSUZ BENZ|N VE MOTORiN ALİMİ
/qyrlntlh bılgiye §KAp'ta yer alan ihale dokümanl içinde
bulunan idari şartnameden ulaş|labilir.

DEMRE BELEDiYE BAŞKANLlĞİ

sözıeşrnenin imzalanmasından sonra
ihtiyaçıarı doğrultu§undğ ylı içerİ§inde
yük|enici teslimi gerçekıeştirecektir.

DEMRt BELEDiYE §AşKANLlĞl D§MRE/ANTALYA

16.11.2017 - 10:00

Belediyemizin
peyder pey

4. ihaleye katılabilme şartlaıı ve istenilen beIEğıer ile yeteı|ik değerlendirınösinde uyguıanacak
kriterler:
4.1. ihaleye kahıma şartları ve islenilen bılçeler:
4.1.1 .3. ihaIe konusu malln satlş İaatiyetıı-rin yğriİt getiril8bilme§i ıçın ilgiİi mevzılat gereğince alınması

zorunlu azin, rühsat Veya faalıyet belgesi Veya beığeıer]
İ1 i"t"ııı uii - nı"ryaiıt ve oigıtırnpazarlama Kuıuluşu " ise ; Enerjı piya6ası Düzenleme Kurumu

ilrafından verilmış reıııt saniıınin Akaryaklt Ve Dağülm Pazarlama Kuruluşu olduğunu göster9n

L-"Ü"vi,ıı isieııi nir " Akaryakt ve Dağıtim pazarlama Kuıuluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin
aay-ışi olduğu kuruluşdan verilmiş ; Akaryakıt ve, Dağıtım pazaılama Kuruluşu nun Bayisi

old'uğuna d;ir Bayilik Yazısı ve Bİyilik Sözleşmesini,c) İstekliye E_n:rji liya.:?s] D,üzenleme

Kurtİnundan Bayiiik yapmak üzere verilmiş o|an isıasyoılu Bayilik Belgesini,d) isteklinin bağlı

uulunduğu ilgili BeleJiye Başkanllğından alınmış olan iş Yeri Açma ve lzin Belgesini,

4.1.2.TeklİfVermeyeyetkilıoıduğunugÖsterenimzabeyannamesiVeyaimza§irküleri;
4,1.2.1. Gerçek kişi olması haIinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

l.ı.i.z"ı"rll kişi olması halinde. iİgi§ınö göre tüzel kişı|ığın ortak|an, üyeleri Veya kurucü]afı ile tüzel

ıiiiiçın vonetı*ı"noeki görevlileri beİıten son durumu göslerir Ticaret Sicil Gazeiesi, bu bilgiIerin

tainJmının bir Ticaıeı ğicil Gazeıesinde bulunmama§l halinde, bu bilgilerın tümünü göstermek,üzefe

iğııi iicaret siciı GazeteIeri veya bu hususları gösteren belgöıer ile tü;el kişiliğin noter tasdikıi imza

sirküleri,
4.1 ,3. Şekli Ve lçeriğl ldari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. §ekıi ve içenği idari Şartnamede belırlenen geçicı temınat,

4.1,5 ihale konusu İhmın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğç ilişkin belgeler ve bu bö19ele.in İaşlmasl geıekğn kritörıeı:

İdaİe taraf|ndan ekonomik Ve mali yĞtefliğe ilişkin krater belirtİlmemiştif ,

4.3. irlğ$leki Ve Teknik yeterıiğÖ ilişkın belgeler ve bu b9lgelerin taşlmasl gereken kıİteİler;



idare taraflndan mesleki Vö İeknik yeterlığe ilişkın krıter beIiılılmemişiir

§.Ekonomik açldan en avantajlı tektif sadece fiyat ğsaslna göre belır|enecektir

6. ihaleye sadğce yerli istekliıer katııabilecektir.

7. lhale dokümanıı,n görülmesi Ve satın allnmasİ:
7..ı. İhale dokümanl, idarenin adreğinde görüıebiİif Ve 250 TRY (Türk Liras|) karşılığı FEN lşLERl
MÜDüRLüĞÜ ad[esinden satın altnabilır,
7.2. lha|eye teklif verecek oıanıarın ihaİe dokümanlnı satln aımaıarü veya EKAP üzerindğn e-imza
kuılanarak indirmeIerı zorunludur.

8. Teklifler iha|e tarüh Ve saatine kadar FEN işı-eni ııııÜoünı-ÜĞÜ adreslne elden teslim edileblıeceği
gibı. aynıadre§ğ ıadeli taahhütıü posta VasltasIyla da gönderilebilir.

9. i§tekliier tek]ifleıini, mal kaıem-kalemlerı için teklif birim fıyatlar üzennden vereceklefdir ihaıe

sonucu. üzerine ihale yapılan isiekliyle her bir maı kaıemi rnıktan ile bu maİ kalemleri jçin ıeklif edilen

birim f]yatlarİn çarplml sonucu bulunan toplam bedet üzeİınden biria0 fiyat sözleşme imzalanacaktlr.

Bu ihalede, işin tamamı içln teklii verilecektir.

,t0. istekliler tekıif ettjkıeri bede{in %3'ünden az oİmamak üzere kendi beıirleyecekl9.i tutarda geçici

teminat vereceklerdir-

"ı1. Veriığn tekliflerin geçerliİik süresi, İhale ,tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. KonSofsıyum olafak ıhaleye teklif Verilemez.
13. Dığe. hu§u9ıaİ;
ihale, 

-Kanunun 38 inci madde§inde öngörülen açıkİama i§tenmeksizin ekonomik açıdan en avanta.jll

teklif üzeıinde bırakllacaktlr.


