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KALORÝFER YAKITI (FUEL OÝL) SATIN ALINACAKTIR
DOÇ. DR. ÝSMAÝL KARAKUYU SÝMAV DEVLET HASTANESÝ KALORÝFER YAKITI (FUEL OÝL
alýmý 4734 sayýlý Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale
edilecektir, ihaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý:2018/566313
1-idarenin
a)Adresi:DOÇ.DR.ÝSMAÝL KARAKUYU SÝMAV DEVLET HASTANESÝ 43500 SÝMAV/KÜTAHYA
b)Telefon ve faks numarasý:2745137048 - 2745136873
c)Elektronik Posta Adresi:satinalmasimav@hotmail.com
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-ihale konusu malýn
a)Niteliði, türü ve miktarý:300.000 KG KALORÝFER YAKITI (FUEL-OÝL)
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
b)Teslim yeri: KÜTAHYA SÝMAV DOÇ.DR.ÝSMAÝL KARAKUYU DEVLET HASTANESÝ ÝLGÝLÝ
DEPOSU
c)Teslim tarihkidarenin belirlediði miktar ve zamanlarda 01.01.2019 ile 31.12.2019 tarihleri arasýnda
peyder pey teslimat yapýlacaktýr.
3- ihalenin
a)Yapýlacaðý yer: Kütahya Simav Doç.Dr.Ýsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Satmalýna Birimi
b)Tarihi ve saati:04.12.2018 -14:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1.Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. ihale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince
alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:Yüklenici firma E.P.D.K.'dan
alýnmýþ ihale konusu iþe ait Bayii veya Daðýtýcý lisansýna sahip olmalýdýr.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel
kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli
imza sirküleri,
4.1.3.Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. ihale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6.Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin
yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya
serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter
tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr
kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2.Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: idare
tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1.iþ deneyimini gösteren belgeler:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif
edilen bedelin % 20 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ
deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler:
a)Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler,
b)Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge
veya belgeler,
c)Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte
sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi.Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna
uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler
ile tevsik edilir.
Yüklenici firma E.P.D.K.'dan alýnmýþ ihale konusu iþe ait Bayii veya Daðýtýcý lisansýna sahip
olmalýdýr.Bu belge teklif dosyasýnda ibraz edilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.Kamu veya Özel Sektörde yapýlmýþ Akaryakýt Alýmý veya Kalorifer Yakýtý (fuel-oil) benzer iþ
olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7.Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Kütahya Simav
Doç.Dr.Ýsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Satýnalma Birimi adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya Simav Doç.Dr.Ýsmail Karakuyu Devlet Hastanesi
Satýnalma Birimi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta
vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale
sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý 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 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diðer hususlanihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik
açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
Basýn:179

