KUÞU BELEDÝYESÝ 2022 YILI AKARYAKIT
KUÞU BELEDÝYESÝ YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI HÝZMETLERÝ
Kuþu Belediyesi 2022 Yýlý 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
: 2022/214475
1- Ýdarenin
a) Adres
: Kadýlar Mahallesi Medrese Caddesi 2 43520
SÝMAV/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarasý
: 2745312030 - 2745312031
c) Elektronik Posta Adresi
: kubratekel@hotmail.com
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2- Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý
: 20.000 Lt Motorin ( Diðer/Eurodiesel/Ýyileþtirilmiþ) ve
2.000 Lt Kurþunsuz Benzin 95 Oktan
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde
bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Teslim yerleri
: Ýsteklinin Simav Ýlçesi Sýnýrlarý Ýçerisindeki Akaryakýt
Ýstasyonu ve Yine Ýsteklinin Kendisine ait Varsa Akaryakýt
Taþýma Aracý Ýle Ýdarenin Kuþu Beldesi Sýnýrlarý Ýçerisinde
Ýsteyeceði yer.
c) Teslim tarihi
: Sözleþmenin imzalanmasýna Müteakip Baþlamak Kaydý
ile 31.12.2022 tarihleri arasýnda Ýsteklinin akaryakýt
istasyonundan veya Ýsteklinin Akaryakýt Taþýma aracý ile
idarenin isteði doðrultusunda peyderpey Alýmý
Yapýlacaktýr.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
: Kuþu Belediyesi
b) Tarihi ve saati
: 21.03.2022 - 12:00
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. Ýstekli bir " Akaryakýt ve Daðýtým Pazarlama Kuruluþunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi
olduðu kuruluþdan verilmiþ " Akaryakýt ve Daðýtým Pazarlama Kuruluþunun Bayisi olduðuna dair
bayilik yazýsý ve bayilik sözleþmesini,
2. Ýstekliye Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiþ olan Ýstasyonlu
bayilik Belgesini,
3. Ýsteklinin baðlý bulunduðu ilgili Belediye Baþkanlýðýndan alýnmýþ olan Ýþ yeri Açma ve Ýzin
Belgesini,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, teklif mektubunu imzalayanýn noter tasdikli imza beyannamesi.
Tüzel kiþilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklýk oranlarýna
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularýna iliþkin bilgiler idarece EKAP'tan alýnýr.
EKAP'a kayýtlý olmayan yabancý istekliler tarafýndan ise, ilgili ülke mevzuatý dikkate alýnarak,
belirtilen hususlara iliþkin gerekli belgeler sunulur.
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 Kuþu Belediyesi Ýhale 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. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
14. Diðer hususlar:
Teklif fiyatý ihale komisyonu tarafýndan aþýrý düþük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci
maddesine göre açýklama istenecektir.
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