
İhale İlanı 
  TURHAL BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

  
AKARYAKIT Alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

 Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır.  

  Ġhale Kayıt No : 2019/474602 

  1. Ġdarenin  

   a ) Adresi  :  Cumhuriyet Cad. Celal Mah. No : 1 60300  TURHAL / TOKAT 

   b ) Telefon - Faks Numarası : 356 2751031 - 356 2756134 

  c ) Elektronik posta adresi   recepbozduman@turhal.bel.tr 

  
ç) Ġhale dokümanının 

görülebileceği internet adresi 

  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

  2. Ġhale Konusu malın  

   a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Akaryakıt (450000 Litre Motorin, 10000 Litre K.Benzin ve 3500 Litre AdBlue) Alımı. 

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari Ģartnameden 

ulaĢılabilir.  
   b ) Teslim Yeri : UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü  

   c ) Teslim Tarihi  : 01.01.2020 tarihinden itibaren önceden bildirilmek suretiyle 31.12.2020 tarihine kadar 

partiler halinde teslimat yapılacaktır. Bildirgeyi müteakip en geç 5 gün içerisinde teslimat 

yapılacaktır.   

3. Ġhalenin  

  a ) Yapılacağı Yer  :  Turhal Belediye BaĢkanlığı 

 b ) Tarihi - Saati  :  21.10.2019 - 10:00  

 4. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:  

  4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:  

 4.1.1.3. Ġhale konusu  malın satıĢ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet 

belgesi veya belgeler: 

 ı)AKARYAKIT ( MOTORĠN, K.BENZĠN ) ÜRÜNLERĠ ĠÇĠN;                                                                                                                                 

 1- Ġstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama KuruluĢu " ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiĢ ve teklif sahibinin 

Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama KuruluĢu olduğunu gösteren belgeyi                                                                                                                                   

2- Ġstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama KuruluĢunun Bayisi " ise; teklif sahibinin bayisi olduğu firmadan verilmiĢ Bayilik yazısı ve 

Bayilik SözleĢmesini                                                                                                                                                                                                                  

3- Ġstekliye Enerji Piyasası  Düzenleme Kurumundan verilmiĢ Ġstasyonlu Bayilik Lisansı                                                                                                            

4- Ġstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama KuruluĢu " ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiĢ Akaryakıt  ürünleri 

Depolama Ġzin Belgesi                                                                                                                                                                                                                                

5- Karayolu TaĢıma Lisansı Belgesi (K - Belgesi) 

   4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri 

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Ġhale konusu alımın/iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması 

halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir ya da 

serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,  
 

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler  

 Ġdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir. 

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler 

   4.3.1. ĠĢ deneyimini gösteren belgeler: 

Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında kesin kabul iĢlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak 

üzere ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi  

4.3.2.Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler  

 a) Ġmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

 b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

 c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

Ġsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. Ġsteklinin imalatçı olduğu 

aĢağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

ĠSTEKLĠ ĠMALATÇI ĠSE AġAĞIDA BELĠRTĠLEN BELGELERDEN BĠRĠNĠ SUNMASI GEREKMEKTEDĠR. 

 1- Ġstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi 

 2- Ġsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiĢ Kapasite Raporu 

 3- Ġsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Ġmalat Yeterlik Belgesi 

 4-  Ġsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiĢ teklif ettiği mala iliĢkin Yerli Malı Belgesi 

 5- Ġsteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluĢlarca düzenlenen ve isteklinin üretici 

veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler 

 ĠSTEKLĠ YETKĠLĠ SATICI ĠSE 



-Bayisi olduğu üretici veya Ġmalatçıdan aldığı Yetkli Satıcı Belgesini teklifleri ile birlikte sunacaklardır. 

 4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler                                                                                                                                              

4.4.1.AKARYAKIT ÜRÜNLERĠ ĠÇĠN: Benzer iĢ olarak Akaryakıt ( Motorin veya KurĢunsuz Benzin ) alım iĢleri benzer iĢ olarak kabul 

edilecektir. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6. Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.   

7. Ġhale dokümanının görülmesi  

7.1. Ġhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir.  

7.2 Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Turhal Belediye BaĢkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese  iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9. Ġstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iĢ 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. Bu ihalede, 

iĢin tamamı için teklif verilecektir.  

10. Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 120( yüz yirmi ) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

 14. Diğer hususlar: 

Ġhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 

   

 
 

 


