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Sure ve Yaklasik MaJiyet Bilgileri
lIan Siiresi

: 7

Yasal Kapsam

13 blJ

han Siiresi I~in Yakla,.k Maliyet : I. adim .... 117.120.00
OrtakAllm

TfJRKiYE

: Hayir

iSTATjSTiK

TURKiYE iSTATisTiK
KURUMU KOCAELI
KURUMU-KOCAELI
BOLGE MiiotiRLUGU

BOLGE MUOURLUGU

2018 YILI AKARYAKIT

ALIM

tst

Tiirkiye istatistik Kurumu Koeaeli Biilge Miidiirliigii 2018 V.II Akaryalut Allm i,i alum 4734 sayih Kamu lhale Kanununun 19 uncu maddesine gore acik ihale usulii ile ihale
edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP uzerinden almacaknr. ihaleye iliskin aynnnh bilgiler asagrda yer almaktadir:

IKN

:

2017/559252

l-Idarenin
aj Adr

TORKiYE

b) Adresi

Koeaeli Valilik Yerleskes! Korfez Mah. Ankara Karayolu Cad. No: 129 DIE Blok 41040 KOCAELi

iSTATisTiK

KliRlIMll-KOCAELi

BOLGE MOOORLOGO

e) Telefon ve faks numarasi

2623005600 - 2623224425

MERKEZlKOCAELi

~) Elektronik Posta Adresi

tuik.koeaeli«V.tuik.gov.tr

d) lhale dokumammn gorulebilecegi adres

Tiirkiye istatistik Kurumu Koeaeli Bdlge Miidiirliigii idari ve Mali Isler Sube Miidiirliigii 1. Kat 85 nolu oda Koeaeli
Valilik Yerleskesi Karfez Mah. Ankara Karayolu Cad. no: 129 D-E B10k Kat: 11241040 iZMiT IKOCAELi

e) lhale dokiimanmm gorulebilecegi 1 gorulup
e-imza kullandarak indirilebilecegi internet adresi

https:llekap.kik.gov.trIEKAP/

2-lhale konusu isin/ahmm
a) AdJ

Tiirkiye istatistik

b) Niteligi, liirii ve miktan

2018 V.II Tiirkiye istatistik
Kurumu
Koeaeli BOlge Miidiirliigii hizmetlerinde
kullamlmak iizere tahmin 25.000 Litre Motorin (diger) akaryalut ahm i~i.
Ayrmhh bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokiimam i~inde bulunan idari sartnameden

e) Yapilacagi/teslim edilecegi yer

rutx

d Siiresilteslim

02.01.2018 - 31.12.2018

Kurumu

Koeaeli Biilge Miidiirliigii 2018 Yrh Akaryalut

Allm i,i
kullamlaeak

tasulann

ihtiyacmda

ulasslabilir,

Kocaeli BOlge Miidiirliigii rasrtlarnun ihtiyacr olan akaryaktt Uriinleri, Yurt genelinde yUklenicinin kendisinin veya
bagh oldugu akaryalut dag.hm sirkennin bayilerine ait istasyonlarmdan
rasrtlara teslim edilecektir,

tarihi

3-lhalenin
a) Ihale (son teklifverme) tarih ve saati

29.11.2017 - 10:00

b) e-anahtar gonderme zaman arallg.

29.11.201710:00

c) e-tekliflerin a~dacag. tarih ve saat

29.11.2017 - 14:00

- 29.11.201714:00

~) Ihale komisyonunun toplanh yeri (e-tekliflerin
a~llacagl adres)

Tiirkiye istati.tik Kurumu Koeaeli Balge Miidiirliigii idari ve Mali i~ler ~ube Miidiirliigii 2. Kat 84A nolu oda Koeaeli
Valilik Verle~ke.i Karfez Mah. Ankara Karayolu Cad. no:129 D-E Blok Kat: 1/2 41040 iZMiT IKOCAELi

4. ihaleye katdabihne ,arllan ve istenilen belgeler ile yeterlik degerlendirme.inde
uygulanacak kriterler:
4.1. isteklilerin ihaleye kahlabilmeleri i~in e-teklifleri kapsammda standart forma uygun teklifrnektubu ve eklerini sunmalan ve ge~ici teminat ile ihaleye kallhm ve yeterlik kriterlerini
kar~dayan belgelerine ili~kin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun i1gili boliimiinde belirtrneleri gerekir:
4.1.1.3. ihale konusu maim sall~ faaliyetinin yerine getirilebilmesi i,in ilgili mevzuat geregince ahnmaSi zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ili~kin bilgiler:
1) istekli, "Akaryakat ve Daglhm pazarlama Kurulu~u" ise Enerji Piyasasl Duzenleme
akaryalut ve dag.llm pazarlama kurulu~u oldugunu gosteren beIge;

Kurumu

tarafmdan

2) istekli, bir akaryalut ve dag.hm pazarlama kurulu~unun bayi.i ise, isteklinin bayisi oldugu kurulu~lan
pazarlama kurulu~unun bayi.i olduguna dair bayilik yazlSl ve bayiJik sozle~me.i;
3 ) istekli daglhcl ise, Enerji Piyas8S1 Diizenleme Kurumu tarafmdan
4) istekliye Enerji Piyasasl Duzenleme Kurumundan
kadar ge~erli bayiJik sazle~mesi,

verilmi$ ve i$ bitim tarihine

kadar

ge~erliligi olan, isteklinin

verilmi~ ve i~ bitim tarihine kadar ge~erli olan akaryaklt

ve dag.hm

verilmi$ ve i$ bitim tarihine kadar ge~erli olan daglhcl lisansl,

bayilik yapmak iizere verilmi$ ve i$ bitim tarihine kadar ge~erli olan "istasyonlu

Bayilik LisanSl" ile i$in bitim tarihine

4.1.2. Teklifvenneye yetkili oldugunu gCisteren imza beyannamesi veya imza sirkiilerine ili~kin bilgileri;
4.1.2.1. Ger~ek ki~i olmasl halinde, noter tasdikli irnza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tiizel ki~i olmaSi halinde, ilgisine gore liizel ki~iJigin ortaklan, iiyeleri veya kuruculan ile liizel ki~iligin yOnetimindeki gOrevlileri belirten son durumu gosterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tarnammlO bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulumnamasl halinde, bu bilgilerin liimiinii gostermek Uzere ilgiJi Tiearet Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gosteren
belgeler ile tiizel ki~iligin noter tasdikli imza sirkiilerine iJi~kin bilgiler,
4.1.3. ~ekli ve i,erigi tdari $artnamede belirlenen teklifmektubu.
4.1.4. $ekli ve i,erigi idari $artnamede belirlenen ge,ici teminat bilgileri.
4.1.5 ihale konusu aI.mm tarnam. veya bir klSml alt yiiklenicilere yaptmlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliie

ili,kin belgeler ve bu belgelerin ta,.mas.

gereken kriterler:

Idare tarafmdan ekonomik ve mali yeterlige ili~kin kriter belirtilmemi~tir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterlige i1iJkin belgeler ve bu belgelerin ta,.mas.

gereken kriterler:

Idare taralindan mesleki ve teknik yeterlige iJi,kin kriter belirtilmemi~tir.
5. Ekonomik a,ldan en avantajh teklif sadece flyat esasma gtire belirieneeektir.
6. thaleye sadece yerli istekliler katllabilecektir.
7. thale dokiimaOlnm goriilmesi ve salin allIIfOasJ:
thale dokiimanl EKAP lizerinden bedelsiz olarak gOriilebilir. Aneak, ihaleye teklifverecek

olanlarm, e-imza kullanarak EKAP iizerinden ihale dokiiman.OI indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP tizerinden elektronik ortamda beyan usulU ile haZlrlandlktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP iizerinden gtinderileeektir. e-anahtarlar;
ihale tarih ve saatinden soora, e-tekliflerin a,llaeag' tarih ve saate kadar EKAP uzerinden gCinderilecektir.
9. Istekliler tekliflerini, hizmetlmal kalemi- kalernleri i,in teklifbirim flyatlar lizerinden vereceklerdir. Ihale sonucu, lizerine ihale yapllan istekliyle her bir hizmetlmal kalemi miktar. ile
bu hizmetlmal kalemleri i,in teklif edilen birim flyatlarlO ,arp.m. sonueu bulunan toplam bedel iizerinden birim flyat sOzle~me imzalanaeaktlr.
Bu ihalede, i,in tamaml i,in teklifverileeektir.
10. Istekliler teklif ettikleri bedelin %3'iinden az olmarnak lizere kendi belirleyecekleri
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tutarda ge~ici teminat vereeeklerdir. Ge~ici teminat mektuplar. Kurumla "EKAP Dzerinden
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Online Bilgi AhsverisineYonelik I~birligiYapilmasma Dair Protokol" imzalanusolan bankalardanahnacak ve mektubabanka tarafmdanverilen ayirt edici numara yeterlik bilgileri
tablosundabelirtilecektir.

n. Verilenteklifleringecerliliksuresi,ihale tarihindenitibaren90 (doksan) takvimgilnildiir.
12.Konsorsiyumolarakihaleyeleklifverilemez.
13. Diger hususlar:
Bu ihalede~1fI dusak leklif sorgulamasi yapilmayacak ve ihale leklif fiyan en dO~ilkgecerlileklif sahibiistekliUzerindebrrakilarak sonuclandmlacaknr,
Yiiklenici, Koeaeli BOIgeMiidiirliigiiniin bulundugu Koeaeli Biiyii~ehir Belediyesimiieavir alan i~erisinde Ara~ Tamma Sistemi bulunan en az 10 bayii (islasyon) ile BOlge
Miidiirliigiine bagh Bolu,Diizee,Sakarya ve Yalova iIIeri miieavir alan i~erisinde Ara~ Tamma sistemi bulunan en az 2 bayii (islasyon) ve BOlgeMiidiirliigiimiiz hizmet
Binasma azami 10 km mesafede olan l(bir) bayii (istasyon) oldugunu belgelendireeektir. islekli ile aym ta$lt tamma sistemi agmda bulunan bayilerin adreslerinden, iki bayii
adresi arasmdaki mesafeler 400 (dortyiiz) Km. 'den fazla olamaz. Bu sarn .aglamadlgl tespit edilen teklifler degerlendirmeye ahnmayacaknr,
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