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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 388.086,00 - 2.964.217,00
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
DERNEKPAZARI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 
95 Oktanlık Kurşunsuz Benz�n ve 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 : 2020/659371
1-İdaren�n
a) Adres� : MERKEZ MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ 17 61950 DERNEKPAZARI/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4626812112 - 4626812780
c) Elektron�k Posta Adres� : beled�ye@dernekpazar�.bel.tr
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 : 780 l�tre 95 Oktanlık Kurşunsuz Benz�n ve 86400 l�tre Motor�n

 Ayrıntılı b�lg�ye EKAP’ta yer alan �hale dokümanı �ç�nde bulunan �dar� şartnameden ulaşılab�l�r.
b) Tesl�m yer� : Dernekpazarı İlçe Merkez�nde Beled�yeye a�t araçların depolarına tesl�m ed�lecekt�r.
c) Tesl�m tar�h� : Dernekpazarı İlçe Merkez�nde Beled�yeye a�t araçların depolarına f�ş karşılığında 31/12/2021 tar�h�ne kadar

peyderpey dolum yapılacaktır.

3- İhalen�n
a) Yapılacağı yer : Dernekpazarı Beled�ye Başkanlığı Toplantı Salonu
b) Tar�h� ve saat� : 24.12.2020 - 13:30

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:

1. İstekl� b�r "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" �se; Enerj� p�yasası Düzenleme Kurumu  tarafından ver�lm�ş, tekl�f sah�b�n�n Akaryakıt Dağıtım ve
Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge.

2. İstekl� b�r "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bay�s�" �se; tekl�f sah�b�n�n bay�s� olduğu kuruluştan ver�lm�ş, tekl�f sah�b�n�n Akaryakıt Dağıtım
ve Pazarlama Kuruluşunun bay�s� olduğuna da�r Bay�l�k Yazısı ve Bay�l�k Sözleşmes�.

3. İstekl�ye Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumundan bay�l�k yapmak üzere ver�lm�ş olan İstasyonlu Bay�l�k Belges�.
4. İstekl�n�n bağlı bulunduğu �lg�l� Beled�ye Başkanlığından alınmış olan İş Yer� Açma ve İzn� Belges�

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, İdar� Şartname ek�nde yer alan Tüzel K�ş�lerde Ortaklık B�lg�ler�ne ve Yönet�mdek� Görevl�lere İl�şk�n Son Durumu Göster�r Belge �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. 
4.2. 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. Yetk�l� satıcılığı veya �malatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı �se �malatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

 b) Yetk�l� satıcı veya yetk�l� tems�lc� �se yetk�l� satıcı ya da yetk�l� tems�lc� olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 c) Türk�ye’de serbest bölgelerde faal�yet göster�yor �se yukarıdak� belgelerden b�r�yle b�rl�kte sunduğu serbest bölge faal�yet belges�.

 İstekl�ler�n yukarıda sayılan belgelerden, kend� durumuna uygun belge veya belgeler� sunması yeterl� kabul ed�l�r. İstekl�n�n �malatçı olduğu aşağıdak� belgeler �le tevs�k ed�l�r.

İmalatçı �se �malatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler
Yetk�l� satıcı veya yetk�l� tems�lc� �se, yetk�l� satıcı ya da yetk�l� tems�lc� olduğunu gösteren belge veya belgeler
Türk�ye'de serbest bölgelerde faal�yet göster�yor �se yukarıdak� belgelerden b�r�yle b�rl�kte sunduğu serbest bölge faal�yet belges�
İstekl� adına düzenlenen Sanay� S�c�l Belges�,
İstekl�n�n üyes� olduğu meslek odası tarafından �stekl� adına düzenlenen Kapas�te Raporu,
İstekl�n�n kayıtlı olduğu meslek odası tarafından �stekl� adına düzenlenen İmalat Yeterl�k Belges�,
İstekl�n�n adına veya ünvanına düzenlenm�ş olan tekl�f ett�ğ� mala �l�şk�n Yerl� Malı Belges� veya Teknoloj�k Ürün Deney�m Belges�,
Harp araç ve gereçler� �le s�lah, müh�mmat ve patlayıcı maddelere �l�şk�n olarak �lg�l� mevzuat uyarınca yetk�l� bakanlık veya kuruluşlarca ver�len
üret�m/�şlet�m �zn� (müsaades�) belgeler�,
İstekl�n�n alım konusu malı ürett�ğ�ne �l�şk�n olarak �lg�l� mevzuat uyarınca yetk�l� kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve �stekl�n�n üret�c� veya �malatçı
olduğunu gösteren belgeler.

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�: 
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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 Dernekpazarı Beled�ye Başkanlığı Fen İşler� 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 60 (Altmış) 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.


