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    İhaleler   2013 Yılı Akaryakıt Alımı

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

Tar�h : 31/10/2012

2013 Yılı Akaryakıt Alımı
 

2013 YILI AKARYAKIT ALIMI
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2013 YILI AKARYAKIT ALIMI 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 : 2012/133250

 

1-İdaren�n

a) Adres� : MERKEZ MAHALLESİ PİRİ REİS CADDESİ NO.5 ÇEKMEKÖY ÇEKMEKÖY/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2166000600 - 2166000651

c) Elektron�k Posta Adres� : �nfo@cekmekoy.bel.tr

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 : İhalen�n n�tel�ğ�, türü ve m�ktarına �l�şk�n ayrıntılı b�lg�ye EKAP’ta (Elektron�k Kamu Alımları

Platformu) yer alan �hale dokümanı �ç�nde bulunan �dar� şartnameden ulaşılab�l�r.

b) Tesl�m yerler� : Yüklen�c�, İdaren�n (Çekmeköy Beled�ye Başkanlığı) h�zmet�nde kullanılan araçlara �ht�yaç

n�spet�nde peyderpey, 24 saat süreyle h�zmete açık tutulan gerek kend� adı altında �şlett�ğ�

akaryakıt satış �stasyonları gerekse özel anlaşmalarla bay�l�k kapsamına aldığı veya bağlı

olduğu Dağıtıcının bay�s� olan akaryakıt satış �stasyonlarından araç tanıma s�stem�yle tam

otomat�k olarak akaryakıt (95 Oktan kurşunsuz benz�n, Motor�n PP) dolumu ve bu dolumla �lg�l�

data h�zmet� verecekt�r.

c) Tesl�m tar�hler� : 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASINDA İHTİYAÇ DUYULAN AKARYAKITIN

TESLİMATI TEKNİK ŞARTNAME DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

3- İhalen�n

a) Yapılacağı yer :
ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI- MERKEZ MAHALLESİ PİRİ REİS CADDESİ NO.5

ÇEKMEKÖY- İST.

b) Tar�h� ve saat� : 31.10.2012 - 11:00

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. Mevzuatı gereğ� kayıtlı olduğu T�caret ve/veya Sanay� Odası ya da �lg�l� Esnaf ve Sanatkarlar Odası belges�; 
4.1.1.1. Gerçek k�ş� olması hal�nde, �lk �lan veya �hale tar�h�n�n �ç�nde bulunduğu yılda alınmış, �lg�s�ne göre T�caret ve/veya Sanay�
Odasına ya da �lg�l� Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu göster�r belge, 
4.1.1.2. Tüzel k�ş� olması hal�nde, �lg�l� mevzuatı gereğ� kayıtlı bulunduğu T�caret ve/veya Sanay� Odasından, �lk �lan veya �hale
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tar�h�n�n �ç�nde bulunduğu yılda alınmış, tüzel k�ş�l�ğ�n odaya kayıtlı olduğunu göster�r belge, 
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:
5015 sayılı Kanun Gereğ� Zorunlu Belge:

1- İstekl� b�r ´Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu´�se ; Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumu tarafından ver�lm�ş ve �ş b�t�m tar�h�ne
kadar geçerl�l�ğ� olan Tekl�f sah�b�n�n Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgey�,

2- İstekl� b�r ´ Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bay�s� ´ �se ; Tekl�f sah�b�n�n Bay�s� olduğu kuruluş’dan ver�lm�ş ve �ş b�t�m
tar�h�ne kadar geçerl�l�ğ� olan ´ Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’ nun Bay�s� olduğuna da�r Bay�l�k Yazısı ve Bay�l�k
Sözleşmes�n�,

3- İstekl�ye Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumundan Bay�l�k yapmak üzere ver�lm�ş ve �ş b�t�m tar�h�ne kadar geçerl�l�ğ� olan İstasyonlu
Bay�l�k Belges�n�; İstekl�ler kend� durumlarına uyan belgey� tekl�f zarfı �çer�s�nde sunacaktır.
 4.1.2. Tekl�f vermeye yetk�l� olduğunu gösteren �mza beyannames� veya �mza s�rküler�; 
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, �lg�s�ne göre tüzel k�ş�l�ğ�n ortakları, üyeler� veya kurucuları �le tüzel k�ş�l�ğ�n yönet�m�ndek� görevl�ler�
bel�rten son durumu göster�r T�caret S�c�l Gazetes�, bu b�lg�ler�n tamamının b�r T�caret S�c�l Gazetes�nde bulunmaması hal�nde, bu
b�lg�ler�n tümünü göstermek üzere �lg�l� T�caret S�c�l Gazeteler� veya bu hususları gösteren belgeler �le tüzel k�ş�l�ğ�n noter tasd�kl� �mza
s�rküler�, 
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. 
4.1.6 Tüzel k�ş� tarafından �ş deney�m�n� göstermek üzere sunulan belgen�n, tüzel k�ş�l�ğ�n yarısından fazla h�sses�ne sah�p ortağına a�t
olması hal�nde, Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� veya yem�nl� mal� müşav�r ya da serbest muhasebec� mal� müşav�r veya noter
tarafından �lk �lan tar�h�nden sonra düzenlenen ve düzenlend�ğ� tar�hten ger�ye doğru son b�r yıldır kes�nt�s�z olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:

4.2.1 Bankalardan tem�n ed�lecek belgeler

Tekl�f ed�len bedel�n % 10 dan az olmamak üzere �stekl� tarafından bel�rlenecek tutarda bankalar nezd�ndek� kullanılmamış nakd�

kred�s�n� veya gayr�nakd� kred�s�n� ya da üzer�nde kısıtlama bulunmayan mevduatını göster�r banka referans mektubu, 

Bu kr�ter mevduat ve kred� tutarları toplanmak ya da b�rden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanab�l�r.

 

4.3. Meslek� ve Tekn�k yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:

4.3.1. İş deney�m belgeler�:

Son beş yıl �ç�nde bedel �çeren b�r sözleşme kapsamında kes�n kabul �şlemler� tamamlanan ve Tekl�f ed�len bedel�n % 30 oranından

az olmamak üzere �hale konusu �ş veya benzer �şlere �l�şk�n �ş deney�m�n� gösteren belgeler,

 

4.4. Bu �halede benzer �ş olarak kabul ed�lecek �şler:

4.4.1.

KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRE YAPILMIŞ HER TÜRLÜ AKARYAKIT SATIŞ İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

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

6. İhale yerl� ve yabancı tüm �stekl�lere açıktır.

İhale yerl� ve yabancı tüm �stekl�lere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından bel�rlenen esaslar çerçeves�nde yerl� malı olarak kabul

ed�len mal kalem�n� - kalemler�n� tekl�f eden �stekl�ler leh�ne % 10 oranında f�yat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmes� ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, �daren�n adres�nde görüleb�l�r ve 200 TRY (Türk L�rası) karşılığı ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI-FEN

İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ MAHALLESİ PİRİ REİS CADDESİ NO.5 ÇEKMEKÖY- İST. adres�nden satın alınab�l�r. 

7.2. İhaleye tekl�f verecek olanların �hale dokümanını satın almaları veya EKAP üzer�nden e-�mza kullanarak �nd�rmeler� zorunludur. 

8. Tekl�fler, �hale tar�h ve saat�ne kadar ÇEKMEKÖY 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.
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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 (ALTMIŞ) takv�m günüdür. 

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


