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Slire ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

ılan süresi ;

}'asal Kapsam :

İIan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet :

Ortak Alım '.

Sınır Değer :

Elhaıe i

l4

13 bl2

2. adım l94.033,00 - 388.086,00

Hayır

Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında

Hayır

ılan Önizleme

TANOBA BELEDİYESİ BA§KANLIĞI

.\kitr\ al,ıı alınıı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
almaktadır:

İhale Kıyıt Numırasr :

| -İdarenin

b) Telefon ve faks numarası :

c) Elektronik Posta Adresi ,.

ç) İhale dokümanının görülebi|eceği internet :

adresi (varsa)

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü Ve miktarl :

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

l9 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile iha|e edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi
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4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. lhale konusu malın satış laaliyetinin yerine getirilebilınesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunIu izin, ruhsat veya
beIgeler:

gq:t,rliliği tıl»n'iekiif sıhilıiniı.tkırı:ıliıi ye l)ıığıiını l);ızırlıııı;ı Kurıılusu olıiıığıınu giisıtrtın lıclgtıl"i,

Bııyilih ficlgusini.

Yeri,\cına re lzin llelgesini.

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 o!nıası halinde, İdari Şartnaııe ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere
Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirktileri,
4.1.3. Şekli ve içeriği Idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 lhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin tışrma§ı gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin tışıma§ı gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kiter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajll teklif sadcce llyat esasına göre belirlenecekıir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi: ,ı
7.1. Ihale dokümanı, idarenin aüesinde görülebilir. j,İ'
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. _,İ;
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8, Teklifleı ihale tarih ve saatine kadar'[bnıılıı lilelı,ılil,tı llışkınlığı §luhııchc §lüıliirliiğii. '|'hnnbı/ilıhçtlicr|tı, |l1rh. Şchit fr ;tıli
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9. jstekliler tekliflerini, mal kalenı-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonrıcu, üzerine ihale yapılan
miktarı ile bu mal kalenıleri için teklifedilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
Buihalede. işin tamamı için teklif verilecektir.

l0. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri rutarda geçici teminat vereceklerdir.

1l. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 6{l (Altnıış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

l3. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacakhr.

l4. Diğer husus|ar:
lhale, Kanunun 38 inci mad,Cesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklifüzerinde bırakılacaktır,
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mal kalemi
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