
143000 LT MoToRiıt,3ooo LT 95 oKTAN KURSUNsuz nıNzinı

143000 LT Motorin, 3000 LT 95 Oktan Kurşunsuz Benzin alımı 4734 sayılı Kamu İhaüe Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye iliskin ayrıntılı bilgiler asağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2020158914|

l-İdarenin

a) Adresi :cÖryazı MAHALLESI CUMHURiyır ıııryoANI No:l 07570
DEMRE/ANTALYA

tı) Teiefon ve faks nuinarası :2428715128 - 2428'7|3661

c) Elektronik Posta Adresi : info(9demre.bel.tr

ç) İhale dokümanının gönilebileceği: htçs://ekap.kik.gov.trlEKAP/
internet adresi (varsa)

2-İlıale konusu rnalın

a) Niteliği, tiini ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihleri

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

143000 Litre Motorin, 3000 LT 95 Oktan Kurşunsuz Benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer aian ihale dokümaru içinde bulunan
idari şartnameden ulasılabilir.

Demre Belediyesi Akaryakıt Tanklarına

Idarenin ihtiyaçları doğrultusunda yıl içerisinde peyderpey alım
yapılacaktr.

Demre Beiediyesi Meclis Toplantı Salonu

02.12.2020 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma sartlan ve ' istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya beigeler:
a-)Akaryakıt Dağıhm ve Pazarlama Kuıulusu; Enerji Piyasası Düzenlerne Kurunıu tarafından verilmis ve iş
bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazar|aına.Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b-)Akaryakıi Dağitım ve Pazarlanıa Kurulusu bayisi ise; bayi olduğuna daii alınınıs is bitirn tarihine kadar
geçeriiliği olan Bayilik belgesi ve Bayilik Sözleşmesi
c-)Enerji Piyasası Düzenleme Kuıunıundaıı Bayilik yapmak üzere verilmis iş bitiın tarilıine kadar geçerliliği olan
İstasyonlu Bayilik Beigesini,
]stekliler; Yukarıdaki belgelerdeıı en az birini teklif dosyasinda sunmak zorundadırlar^

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyanııarnesi veya imza sirküleri;
4.1.Z.|. Gerçek kisi oln-ıası halinde, noteı tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kisi olması halinde, İdari Saıtname ekinde yer aları Tüzel Kisilerde Ortaklık Bilgilerine ve
Yönetimdeki Görevlilere iliskiıı Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kisiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.7.3. Şekli ve içeriği İdari Sartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Sartnaııede belirlenen geçici tenıinat.
4.1.5 İhale konusu alımın tanıamı veya bir kısnrı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekononrik ve mali yeterliğe i|işkiıı belgeler ve tıu belgelerin tasıması gereken kriterler



İdare tarafından ekonomik ve rnali yeterliğe iliskin kriter beliıtilmemistir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu tıelgelerin taşıması gereken kriterler:
4J.1. İstektinin teklifi kapsamında sunnrası gerektiği teknik şartnanıede belirtiten aşağıdaki belgeler:

Antalya Vaiiliği il Pianlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 28,10,2005 tarih ve 316 Sayılı yazisına istinaden
ihaleyi kazaıaı firmadan sözleşme asamasında (a)-Bayilik Belgesi (b)-Meslek odası kaydmı gösterir belge c)-
Antalya Valiliğinden onaylı sıvı Yakıt satış uygunluk belgesi

5.Ekonomik açıdan

6. İiıaleye

avantajlı teklif sadece fıyat esaslna göre beiirienecektir

sadece yerli istekliler katılabilecektir

7, İhale dokiimanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İha|eye teklif verecek olanların ihale dokiimanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.

8. Tekiifler, ihale tarih ve saatine kadar Demre Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim
edilebilcceği gibi, aynl adrese iadeli taalı]ıüllü posta vasıtasıyla da göııdcıilcbilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kaiemi nıiktarı ile bu mai kalemleri için teklif edilen birim lıyatlarin
çalplml sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim lıyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, isin tarnaml içiı teklif verilecektir.

10. İstekliler tek]if ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir

l1. Verilen tek]iflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmıs) takvim günüdür.

l2.. Konsorsil,um olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihaiede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıkiama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakı lacaktır


