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Süre ve Yaklaşık Mal�yet B�lg�ler�

İlan Süres� : 14

Yasal Kapsam : 13 b/2
İlan Süres� İç�n Yaklaşık Mal�yet : 2. adım 242.832,00 - 485.689,00
O rtak Alım : Hayır
Sınır Değer : Yaklaşık mal�yet eş�k değer�n dört katına eş�t  veya bu değer�n altında
E-İhale : Hayır

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
ASARCIK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MO TO RİN 70,000 LT BENZİN 2,000 LT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddes�ne göre açık �hale usulü �le �hale ed�lecekt�r.
 İhaleye �l�şk�n ayrıntılı b�lg�ler aşağıda yer almaktadır: 
İhale  Kayıt Numarası : 2021/518263

1-İdaren�n
a) Adres� : BİÇİNCİK MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI 42 55860 CUMHURİYET MEYDANI

ASARCIK/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası : 3627912250 - 3627912237
c) Elektron�k Posta Adres� : erdaluyan�k55@hotma�l.com
ç) İhale dokümanının görüleb�leceğ� �nternet
adres� (varsa)

: https://ekap.k�k.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) N�tel�ğ�, türü ve m�ktarı : 70.000 LT MO TO RİN- 2.000 LT BENZİN

Ayrıntılı  b�lg�ye EKAP’ta yer alan �hale  dokümanı �ç�nde bulunan �dar� şartnameden
ulaşılab�l�r.

b) Tesl�m yerler� : ASARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINA AİT HİZMET ARAÇLARI PEY DER PEY
ARALIKLARLA AKARYAKIT İSTASYO NUNDAN ALIM YAPABİLECEKLERİ GİBİ
İHTİYACA BİNAEN ŞANTİYEYE DE TESLİM YAPILACAKTIR

c) Tesl�m tar�hler� : sözleşme �mzalandıktan 5 gün sonra �ht�yaca b�naen peyder pey aralıklarla 365 GÜN
süre �le  alınacaktır

3- İhalen�n
a) Yapılacağı yer : ASARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI -BELEDİYE MEÇLİS TO PLANTI SALO NU
b) Tar�h� ve saat� : 06.10.2021 - 14:00

4. İhaleye katılab�lme şartları ve  �sten�len belgeler �le  yeterl�k değerlend�rmes�nde uygulanacak kr�terler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve �sten�len belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faal�yet�n�n yer�ne get�r�leb�lmes� �ç�n �lg�l� mevzuat gereğ�nce alınması zorunlu �z�n, ruhsat veya faal�yet belges� veya
belgeler:

EPDK dan alınmış �z �n belges�

İşyer� Açma ve İz�n Belges� 

4.1.2. Tekl�f vermeye yetk�l� olduğunu gösteren belgeler, 
4.1.2.1. Gerçek k�ş� olması hal�nde, noter tasd�kl� �mza beyannames�, 
4.1.2.2. Tüzel k�ş� olması hal�nde, tekl�f mektubunu �mzalayanın noter tasd�kl� �mza beyannames�. Tüzel k�ş�lerde; �stekl�ler�n yönet�m�ndek� görevl�ler
�le �lg�s�ne göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz ed�len h�sseler har�ç)/üyeler�ne/kurucularına �l�şk�n b�lg�ler �darece EKAP’tan alınır. EKAP’a
kayıtlı olmayan yabancı �stekl�ler tarafından �se, �lg�l� ülke mevzuatı d�kkate alınarak, bel�rt�len hususlara �l�şk�n gerekl� belgeler sunulur. 
4.1.3. Şekl� ve �çer�ğ� İdar� Şartnamede bel�rlenen tekl�f mektubu. 
4.1.4. Şekl� ve �çer�ğ� İdar� Şartnamede bel�rlenen geç�c� tem�nat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya b�r kısmı alt  yüklen�c�lere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonom�k ve mal� yeterl�ğe  �l �şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:
İdare tarafından ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n kr�ter bel�rt�lmem�şt�r.

4.3. Meslek� ve  Tekn�k yeterl�ğe  �l �şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:
İdare tarafından meslek� ve tekn�k yeterl�ğe �l�şk�n kr�ter bel�rt�lmem�şt�r.

5.Ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f sadece f�yat esasına göre bel�rlenecekt�r. 

6. İhaleye sadece yerl� �stekl�ler katılab�lecekt�r. 

7. İhale dokümanının görülmes�: 
7.1. İhale dokümanı, �daren�n adres�nde görüleb�l�r. 
7.2. İhaleye tekl�f verecek olanların �hale dokümanını EKAP üzer�nden e-�mza kullanarak �nd�rmeler� zorunludur. 
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8. Tekl�fler, �hale tar�h ve saat�ne kadar ASARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adres�ne elden tesl�m ed�leb�leceğ� g�b�,
aynı adrese �adel� taahhütlü posta vasıtasıyla da gönder�leb�l�r. 

9. İstekl�ler tekl�fler�n�, mal kalem-kalemler� �ç�n tekl�f b�r�m f�yatlar üzer�nden vereceklerd�r. İhale sonucu, üzer�ne �hale yapılan �stekl�yle her b�r mal
kalem� m�ktarı �le bu mal kalemler� �ç�n tekl�f ed�len b�r�m f�yatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzer�nden b�r�m f�yat sözleşme �mzalanacaktır.
Bu �halede, �ş�n tamamı �ç�n tekl�f ver�lecekt�r. 

10. İstekl�ler tekl�f ett�kler� bedel�n %3’ünden az olmamak üzere kend� bel�rleyecekler� tutarda geç�c� tem�nat vereceklerd�r. 

11. Ver�len tekl�fler�n geçerl�l�k süres�, �hale tar�h�nden �t�baren 60 (Altmış) takv�m günüdür. 

12. Konsors�yum olarak �haleye tekl�f ver�lemez. 

13. Bu �halede elektron�k eks�ltme yapılmayacaktır. 

14. D�ğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 �nc� maddes�nde öngörülen açıklama �stenmeks�z�n ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f üzer�nde bırakılacaktır.


