TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU DENĠZLĠ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Ġhale Kayıt Numarası

: 2018/538372

1-Ġdarenin
a) Adresi

: Gültepe Mahallesi GümüĢler Bulvarı NO: 231 20030
Merkezefendi MERKEZEFENDĠ/DENĠZLĠ

b) Telefon ve faks numarası

: 2582666522 - 2582666523

c) Elektronik Posta Adresi

: tuikdenizli@tuik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-Ġhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 2019 Yılı Türkiye Ġstatistik Kurumu Denizli Bölge
Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan taĢıtların ihtiyacında
kullanılmak üzere 25000 Litre Motorin(Diğer), 250 Litre
Motorin
(jeneratör
için)
akaryakıt
alım
iĢi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari Ģartnameden ulaĢılabilir.

b) Teslim yeri

: Kurumumuz taĢıtlarının ihtiyacı olan akaryakıt ürünleri,
Yurt genelinde yüklenicinin kendisinin veya bağlı olduğu
akaryakıt dağıtım Ģirketinin bayilerine ait istasyonlarından
taĢıtlara teslim edilecektir. Jeneratörler için Türkiye
Ġstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğüne teslim
edilecektir.

c) Teslim tarihi

: ĠĢe baĢlama tarihi 02/01/2019; iĢi bitirme tarihi 31/12/2019
dır. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzaması
nedeniyle öngörülen tarihte iĢe baĢlanılamaması halinde,
Ġdare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir. Alım
iĢlemleri
Teknik
ġartname
hükümlerine
göre
gerçekleĢecektir.

3- Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

: Türkiye Ġstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğü
Gültepe Mahallesi GümüĢler Bulvarı No:231 Kat:2 EAG
Toplantı Salonu 20030 Merkezefendi / Denizli

b) Tarihi ve saati

: 28.11.2018 - 14:00

4. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) Ġstekli, "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama KuruluĢu" ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
tarafından verilmiĢ ve iĢ bitim tarihine kadar geçerliliği olan, isteklinin akaryakıt ve dağıtım
pazarlama kuruluĢu olduğunu gösteren aslı veya noter onaylı belge;
2) Ġstekli, bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluĢunun bayisi ise, isteklinin bayisi olduğu
kuruluĢtan verilmiĢ ve iĢ bitim tarihine kadar geçerli olan akaryakıt ve dağıtım pazarlama
kuruluĢunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleĢmesi;
3 ) Ġstekli dağıtıcı ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiĢ ve iĢ bitim tarihine
kadar geçerli olan dağıtıcı lisansı,

4) Ġstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiĢ ve iĢ bitim
tarihine kadar geçerli olan "Ġstasyonlu Bayilik Lisansı”.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin 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 kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı 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.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli
kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
ĠĢ ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara iliĢkin imalatçı veya yetkili
satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
Ġsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise Ģunlardır:
a) Ġstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Ġsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Ġsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Ġmalat Yeterlik
Belgesi,
ç) Ġsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiĢ olan teklif ettiği mala iliĢkin Yerli Malı Belgesi
veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
ğ) Ġsteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya
kuruluĢlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Türkiye Ġstatistik
Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğü Gültepe Mahallesi GümüĢler Bulvarı No:231 Kat:1 20030
Merkezefendi / Denizli adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Ġstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğü
Gültepe Mahallesi GümüĢler Bulvarı No:231 Kat:1 20030 Merkezefendi / Denizli adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler 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.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.
Ġhale konusu akaryakıt ürünlerinin isimleri belirlenirken EPDK tarafından yapılan düzenlemeler
esas alınmıĢtır. Ġstekliler de bu isimleri esas alarak tekliflerini sunacaklardır. Yüklenici,
Kurumumuzun merkezinin bulunduğu Denizli ile Aydın ve Muğla BüyükĢehir Belediyesi
mücavir alan içerisinde Araç Tanıma sistemi bulunan en az 10' ar bayi (istasyon) ve
Kurumumuza azami 15 km mesafede olan 2 bayii (istasyon) olduğunu belgelendirecektir. Ġstekli
ile aynı taĢıt tanıma sistemi ağında bulunan bayilerin adreslerinden, iki bayii adresi arasındaki
mesafeler 250 (Ġkiyüzelli) Km.' den fazla olamaz. Bu Ģartı sağlamadığı tespit edilen teklifler
değerlendirmeye alınmayacaktır

