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Ev ve Propan sanayi Lpg Tüp gaz çeºitleri ile malzemelerinin alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir.  Ýhaleye iliºkin ayrýntýlý 
bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý : 2021/834407 
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) Ihale dokümaninin : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebilecegi internet adresi
(varsa)
2-Ihale konusu malin
a) Niteligi, türü ve miktari : 12 Kg'lik Lpg Ev Tüpü 1.500 Adet ve 45 Kg'lik Lpg Propan 

Sanayi Tüpü 150 Adet ile Dedantör 8  mm 150 Adet ve Hortum 
8mm 200 metre' dir.
Ayrintili bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümani içinde 
bulunan idari sartnameden ulasilabilir.

b) Teslim yerleri : Kütahya Ili, Simav Ilçesi Simav Belediye Baskanligi Isletme 
Müdürlügünün ihtiyaci olan Ev ve Propan sanayi Lpg Tüp gaz 
çesitleri ile malzemelerinin sözlesmenin imzalanmasindan   
itibaren 12 ay içinde peyderpey alinacak olup, ihtiyaç kadar 
malzemenin sözlü veya yazili olarak bildirilmesinden itibaren 
ihtiyaç olan malzeme en geç 2 saat içinde Isletme 
Müdürlügünde bulunan Apart tüp deposu ve/veya mutfaga 
teslim edilecektir.

c) Teslim tarihleri : Kütahya Ili, Simav Ilçesi Simav Belediye Baskanligi Isletme 
Müdürlügünün ihtiyaci olan Ev ve Propan sanayi Lpg Tüp gaz 
çesitleri ile malzemelerinin sözlesmenin imzalanmasindan 
itibaren 12 ay içinde peyderpey alinacak olup, ihtiyaç kadar 
malzemenin sözlü veya yazili olarak bildirilmesinden itibaren 
ihtiyaç olan malzeme engeç 2 saat içinde  Isletme 
Müdürlügünde bulunan Apart tüp deposu ve/veya mutfaga 
teslim edilecektir.

3- Ihalenin
a) Yapilacagi yer : Tabakhane Mh. Belediye Meydani No:9 Belediye Hizmet 

Binasi Ihale Salonu Simav/KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati : 30.12.2021 - 14:00
4. Ihaleye katilabilme sartlari ve istenilen belgeler ile yeterlik degerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ihaleye katilma sartlari ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldugunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kisi olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kisi olmasi halinde, teklif mektubunu imzalayanin noter tasdikli imza 
beyannamesi. Tüzel kisilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve 
ortaklik oranlarina (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularina iliskin bilgiler idarece 
EKAP’tan alinir. EKAP’a kayitli olmayan yabanci istekliler tarafindan ise, ilgili ülke mevzuati dikkate 
alinarak, belirtilen hususlara iliskin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Sekli ve içerigi Idari Sartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Sekli ve içerigi Idari Sartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ihale konusu alimin tamami veya bir kismi alt yüklenicilere yaptirilamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterlige iliskin belgeler ve bu belgelerin tasimasi gereken kriterler: 
Idare tarafindan ekonomik ve mali yeterlige iliskin kriter belirtilmemistir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterlige iliskin belgeler ve bu belgelerin tasimasi gereken kriterler: 
Idare tarafindan mesleki ve teknik yeterlige iliskin kriter belirtilmemistir.
5.Ekonomik açidan en avantajli teklif sadece fiyat esasina göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katilabilecek olup yerli mali teklif eden yerli istekliye ihalenin 
tamaminda % 15 (yüzde on bes) oraninda fiyat avantaji uygulanacaktir.
7. Ihale dokümaninin görülmesi:
7.1. Ihale dokümani, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. Ihaleye teklif verecek olanlarin ihale dokümanini EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Simav Belediye Baskanligi adresine elden teslim 
edilebilecegi gibi, ayni adrese iadeli taahhütlü posta vasitasiyla da gönderilebilir.
9. Istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.Ihale 
sonucu, üzerine ihale yapilan istekliyle her bir mal kalemi miktari ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarin çarpimi sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözlesme imzalanacaktir. 
Bu ihalede, isin tamami 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 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapilmayacaktir.
14.Diger hususlar: Ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açiklama istenmeksizin
ekonomik açidan en avantajli teklif üzerinde birakilacaktir.
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