AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
KIRġEHĠ R BELEDĠ YESĠ DESTEK HĠ ZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
AKARYAKIT MAL ALIMI alı mı 4734 sayı lı Kamu İ hale Kanununun 19 uncu maddesine göre açı k
ihale usulü ile ihale edilecektir. İ haleye ilişkin ayrı ntı lı bilgiler aşağı da yer almaktadı r:
Ġ hale Kayı t Numarası

: 2020/534861

1-Ġ darenin
a) Adresi

: KIRSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI 40100 KIRġEHĠ R
MERKEZ/KIRġEHĠ R

b) Telefon ve faks numarası

: 3862131023 - 3862133755

c) Elektronik Posta Adresi

: ihale@kirsehir.bel.tr

ç) İ hale dokümanı nı n görülebileceği
internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Ġ hale konusu malı n
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 2021 YILINDA KULLANILMAK ÜZERE AKARYAKIT ALIMI
Ayrı ntı lı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari Ģartnameden ulaĢı labilir.

b) Teslim yeri

: Kı rĢehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

c) Teslim tarihi

: Ġ Ģin süresi 365 Takvim günüdür. SözleĢme imzalandı ktan
sonra 01.01.2021 tarihinde iĢe baĢlanı p 31.12.2021 tarihine
kadar akaryakı t alı nacaktı r. Yüklenici akaryakı tı idarenin
ihtiyacı na göre peyder pey teslim edecektir.

3- Ġ halenin
a) Yapı lacağı yer

: KIRġEHĠ R BELEDĠ YE BAġKANLIĞI NEġET ERTAġ KÜLTÜR
VE SANAT MERKEZĠ ġEMSĠ YASTIMAN TOPLANTI
SALONU

b) Tarihi ve saati

: 26.11.2020 - 14:00

4. Ġ haleye katı labilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İ haleye katı lma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İ hale konusu malı n satı ş faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alı nması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-Ġ stekli; bir akaryakı t dağı tı m ve pazarlama kuruluĢu ise T.C Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu tarafı ndan verilmiĢ ve iĢ bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin akaryakı t
dağı tı m ve pazarlama kuruluĢu olduğunu gösterir belgeyi veya noter onaylı suretini ihaleye
baĢvuru esnası nda ibraz edecektir.
2-Ġ stekli; bir akaryakı t dağı tı m ve pazarlama kuruluĢunun bayisi ise teklif sahibinin bayisi
olduğu kuruluĢtan verilmiĢ ve iĢ bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakı t dağı tı m ve
pazarlama kuruluĢunun bayisi olduğuna dair bayilik belgesi ve bayilik sözleĢmesi veya noter
onaylı suretini ibraz edecektir.
3-T.C Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan bayilik yapmak üzere verilmiĢ ve iĢ bitim
tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik lisansı veya noter onaylı sureti ibraz
edilecektir.
NOT: Ġ stekli bir akaryakı t ve dağı tı m pazarlama kuruluĢu veya istekli bir akaryakı t ve dağı tı m
pazarlama kuruluĢunun bayisi ise teklif ettikleri markalara ait Belediyemiz sı nı rları içerisinde
en az 1 adet ruhsatlı akaryakı t istasyonu bulunacaktı r.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları , üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamı nı n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İ dari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İ dari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İ hale konusu alı mı n tamamı veya bir kı smı alt yüklenicilere yaptı rı lamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafı ndan iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarı sı ndan
fazla hissesine sahip ortağı na ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafı ndan ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yı ldı r kesintisiz olarak bu şartı n korunduğunu
gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢı ması gereken kriterler:
4.2.1. Ġ steklinin ihalenin yapı ldı ğı yı ldan önceki yı la ait yı l sonu bilançosu veya eĢdeğer
belgeleri:
a) İ lgili mevzuatı uyarı nca bilançosunu yayı mlatma zorunluluğu olan istekliler yı l sonu bilançosunu
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandı ğı nı gösteren bölümlerini,
b) İ lgili mevzuatı uyarı nca bilançosunu yayı mlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yı l sonu bilançosunu
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandı ğı nı gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandı ğı nı
göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafı ndan standart
forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranı n (dönen varlı klar/kı sa vadeli borçlar) en az 0,75 olması ,
b) Öz kaynak oranı nı n (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması ,
c) Kı sa vadeli banka borçları nı n öz kaynaklara oranı nın 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin
birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarı da belirtilen kriterleri bir önceki yı lda sağlayamayanlar, son iki yı la ait belgelerini sunabilirler. Bu
takdirde, son iki yı lı n parasal tutarları nı n ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanı p
sağlanmadı ğı na bakı lı r.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢı ması gereken kriterler:
4.3.1. Ġ Ģ deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yı l içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamı nda kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif
edilen bedelin % 40 oranı ndan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satı cı lı ğı veya imalatçı lı ğı gösteren belgeler:
a) İ malatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satı cı veya yetkili temsilci ise yetkili satı cı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarı daki belgelerden biriyle birlikte sunduğu
serbest bölge faaliyet belgesi.
İ steklilerin yukarı da sayı lan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli
kabul edilir. İ steklinin imalatçı olduğu aşağı daki belgeler ile tevsik edilir.
a) Ġ stekli adı na düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Ġ steklinin üyesi olduğu meslek odası tarafı ndan istekli adı na düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Ġ steklinin kayı tlı olduğu meslek odası tarafı ndan istekli adı na düzenlenen Ġ malat Yeterlik
Belgesi,
ç) Ġ steklinin adı na veya ünvanı na düzenlenmiĢ olan teklif ettiği mala iliĢkin Yerli Malı Belgesi
veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
ğ) Ġ steklinin alı m konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat uyarı nca yetkili kurum
veya kuruluĢlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
Aday ve istekli adı na düzenlenen sanayi sicil belgesi
4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:
4.4.1.

Bu ihalede Akaryakı t ürünleri satı Ģı ve dağı tı mı benzer iĢ olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açı dan en avantajlı teklif sadece fiyat esası na göre belirlenecektir.
6. İ hale yerli ve yabancı tüm isteklilere açı ktı r.
7. İ hale dokümanı nı n görülmesi:
7.1. İ hale dokümanı , idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İ haleye teklif verecek olanları n ihale dokümanı nı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRġEHĠ R BELEDĠ YE BAġKANLIĞI MALĠ HĠ ZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ Ġ HALE BĠ RĠ MĠ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vası tası yla da gönderilebilir.
9. İ stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İ hale
sonucu, üzerine ihale yapı lan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatları n çarpı mı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktı r.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İ stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmı Ģ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapı lmayacaktı r.
14.Diğer hususlar:
İ hale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açı klama istenmeksizin ekonomik açı dan en avantajlı
teklif üzerinde bı rakı lacaktı r.

