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AKARYAKIT sATrN ALıNACAI,CTIR

KARABURUN BELEDiYESi FEN İSLERi MEMURLUĞU
2017 Yl|,| AKAR!'AKIT {t,l}tl 2 alımı 4734 say
lhaleye ilişkin aynntı|ı bilgileİ aşağıda yer almalitadır:

İhıtc
ı

Kıyt Nuo.İası

Adre§i

b) Telefon ve faks
c)

Elekfonik Posta

19 uncu maddesine göre

aç* ihale u§ulü ile ihal€ €dilecekın

| 20171450759

ldareni.

ı)

ı Kamu ihale Kaıununun

:

numarası
Adr€si

\l}lthl,/ rü\l[RN(

: 23273l-]0ı0

\D. J Jsooll h \R

\Bl Rı \iiz\|iR

- 232731-113]

: info(rl]karıhuru .»tı.tı,

ç) lhale dokümanınm görülebilec€ği

intemc! : http,s://ekap.kik.gov.tEKAP/

adrcsi (varsa)

2-ihale konusu malm

:

a) Niteliği, lıiİü ve miktan

\|O l,()R i\ \ ıj l9.50(l ljl,\ı()l,()lti\ (Ri()Di7-1]l i]Jl,i\:\ talıt]\)
.\]r|nhll bilgi}c 1-K.\P'ıa )cr.lİn ihİlc dokümanl içindc hulunın idari şirlna tcden

t0.1){)0 l.,|,

utışılıbiliı.

: idaı,e Kaıaburun llelc(li!t§i slnlrlrn içc!-i\inde bulunın istr§_İondan rc beledi)e
r-ttkililcrincc gii§terile(ek ikmal nokıalınndİtı polİpa tcsliı]ı §ürcti]lo pO!dcr pc!

b) Teslim yeri

akar},İkıı altml

]

aıllıCakırr.

: sijzleşmenill imrılanmİsından iıibarcn üç gün içcrisinde mİl aılmlna başlİnlcİkııİ.

c) Teslim tarihi

3- ihalenin

Karab ru.| Belcdil-csi l"cn işleri \Iüdürliiğii
04.10.20l7 - ll:00

a) Yapılacağı yeİ
b) Tarihi ve saati

4.

ilr:rle

lbplalllı sİbnu

İhd.y. loıılıbilm. şınlın v. isı.nilco b.tg.ter ile y.tcİtik d.ğ.ft.ndirmesiDdc uygulını.ak kİit.İler!

kat ma şartlan ve isteniIen belgeleri
4.t.1.3. lhale konusu malın saİş faaliyetinin yerine getiilebilnesi için ilgili melzuit gereğince alıİrması zorunlu izin, ruhsal veya faaliyeı b€lgesi
4.1. lhaleye

veya belgeIer:

t-i§t(kli

rk

I'ılırlİnrı

l-1lıli|ı Dağltlm rc

Pazİrhnı, Kurııluşu i§(.linCrji re'hbi Kr]nİLla. Ra:üİnl*l Pflrol lIltri (;.nct \lüdiirtüğünd€n

,tLır_vnk(

KuruıuşunuD Ba}i§i olduğunu (;ö\te] 2{l:7 \1İnİ 1it l]elge

]-sıııf ( jS\l lauhliatlnln l}ulunmı§l
J-(]rll§ma ıc sos]İl (iüıcnlik l]akıııllğlİülııı ,\llıma i§l€ımf

{-i§ıckii in t:l'Dh BAri'ik [.irınsl

l}clg(j§i

l}elge§i

4.1.2. Teklifverm€ye ye&iliolduğutıu gösteren imza beyaı]raİnesi veya imza sirl(üleri;
4.1.2.1. Gerçek kjşi o1masr haljnde. notef iasdikli imza b€yannaftesi,
4.ı.2.2. Tirel kişi olmasl halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin onaİları, üyeleri veya kuruculan ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belinen
son dun mu 8österir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgileİin tamam|nrn bir Ticafet sicil Gazete§inde bulunmamasl ha|inde, bu bilgilerin tiimünü
göstermek üzere ilgili Ticaİet sicil cazet€Ieri veya bu hususlan gösteren belgelef ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkilleri,
Idari Şaİtnamede beliİlenen teldifmekubu.
4.1.4. Şekli ve iç€riği ldari Şaİ§lamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhal€ konusu almın tamarıı veya bir klsmı alt y0klenicileİe yaptlnlam^z.

4.1J. Şekli ve iç€riği

4.2. Ekonomik v€ mati ycte.liğe

iiişkid belgelcr ve bu belgeleİin aışlmı§ı geİek n kİit flef:

ldare tarafinda[ ekonomik ve mali yeteİliğe ilişkin
4.3. Mesleki ve

kiter belirtilmemiŞtir

Tekİiky.t.İliğe ilişkin belgelcİ v. bu bolgelerin tışrmssr gerckcn kritcİleri

İdare tarafından mcsleki vc teknik

telerliğe iljşkin krite. he]i.ti]mcmisıiİ

s.Ekonomik açıdan en ava.rıtajlı tekljfsadece fiyat esa§ına gör€ belirleneceklir.
6. ihaleye sadece yerli ist€kliler

Il2

katülabiIecektir.
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7. ihale dokümantnın

göriımesi ve satm almmasr:

7.ı. lhale dokümaff, idarenin adİesinde 8örülebilir ve 25(i
aalrcsinden satın altnabilir.

i]. iia"v" ,.uir***t

tR\ (lürk

trlEI(AP/Ilan {l anG orunfuleme. aspx

t-ir.ı\ı) ka§ıIlğl KAİ.bıürun l]elcılilcsi

\lıli

llizmctl!'r \liidüılüİü

zorurıludur,
olaılann ihale dokiım.nt satrn almalarü v€ya EKAp tizerinden e_irrıza kullanaıak indirmeleri

t. Teklifler, ihale ta.ih ve saatine kadaİ ha]aburun l}cledit t§i Fen i|lcıi \lüdürliiğii adresine

elalen teslim

edilebilec!ği gibi, aynı adrese iadeli

taühüttü posta vasütaslyla da 8önderilebiliı
üzeİine ihale yapılan isteldiyle her bir
kalem_kalem|eri için teklifbirim fiya ar üzerinalen vereceklerdiı lhale sonucu.
bulunan toplam b€de! lne.inden birim {iyal sözleŞm€
sonucu
fiyaıların
birirn
edilen
için
ieklif
kalemlen
çarprml
ma]
ile
bu
miktan
mal kalemi
imzalanacaktlı
Bu ihalede, işin tamamt için teklifverilec€ktir.
9. lst€klileİ

l0. lsteklil€r

ll.

teklifleri . mal

geçici teminat vereceklerdir,
teklif enikleri bedelin %o3,ttiıden az olmamak iizğre kendi bclirleyecekleri tutaİda

verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren

(,()

(altmlş} lakvim günüdür

12. Konsorsiyum olamk ihalrye teklif verilemez.

l3. Diğer hu§uslır:
i}ale. ftaııunırn 38 inci maddesinde öngörülen açıklaDa ist€nmeksüin

2/2

ekonomik açıdaİr en avantajlt teklifirzerinde bfakdacaktİ,
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