
SÝMAV BELEDÝYE BAÞKANLIÐI

Akaryakýt alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile 
ihale edilecektir.  Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý :2021/54624
1-Ýdarenin
a) Adresi :Tabakhane Mahallesi Belediye Meydaný No:9 43500 

Simav/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarasý :0 274 513 70 07 - 0 274 513 70 10
c) Elektronik Posta Adresi :baskan@simav.bel.tr
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý :Akaryakýt Ürünleri Motorin 300.000, Motorin Diðer (Euro Dizel 

vb.) 30.000 ve Kurþunsuz Benzin 8.000 Litre olmak üzere genel 
toplamda 338.000 Litredir.
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan 
idari þartnameden ulaþýlabilir.

b) Teslim yeri :Simav Belediyesi sýnýrlarý içerisinde faaliyet gösteren Yüklenici 
firmanýn akaryakýt istasyonunun pompasýndan 12 ay boyunca 
peyderpey veresiye fiþi düzenlenerek teslim alýnacaktýr.

c) Teslim tarihleri :Yüklenici firmanýn akaryakýt istasyonundan Ýdarenin araçlarýna 
peyderpey sözleþme süresi boyunca Ýdare tarafýndan istenilen 
miktarda ve cinsde akaryakýt veresiye fiþi karþýlýðýnda araçlarýn 
deposuna pompa sistemi aracýlýðýyla teslim edilecektir. Veresiye 
fiþinin üzerine aracýn plakasý, teslim alan kiþinin adý soyadý, 
ürünün cinsi ve miktarý yazýlacaktýr.

3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer :Tabakhane Mh. Belediye Meydaný No:9 Belediye Hizmet Binasý 

Ýhale Salonu Simav/KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati :01.03.2021 - 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. Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince 
alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- Teklif sahibinin bayisi olduðu kuruluþtan verilmiþ akaryakýt daðýtým ve pazarlama 
kuruluþunun bayisi olduðuna dair Bayilik Yazýsý ve/veya Bayilik Sözleþmesi.
2- Ýstekliye Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulundan bayilik yapmak üzere verilmiþ istasyonlu 
bayilik belgesi (Bayilik lisansý).
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, Ýdari Þartname ekinde yer alan Tüzel Kiþilerde Ortaklýk Bilgilerine 
ve Yönetimdeki Görevlilere Ýliþkin Son Durumu Gösterir Belge 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. Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 
Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Simav Belediye Baþkanlýðý Fen Ýþleri Müdürlüðü 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. Ýstekliler 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. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
14.Diðer hususlar: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin 
ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.
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