
Sok"k: Fatih Mahall.si
Merkez/ERZINCAN

MOTORiN(U'IW lıiZfl,)

ı'Rzil'<CAN iL SACLlK :'10DÜRLÜ(~Ü
Mmmin (rum Dizcllalıını 4734 "")'-11ıKamu Ihale Kanunu"un LL)uncu madde,inc göre aç,k ihalc
usulü iLCihalc edileeeklır, ihaleyc ili~kin ayrıntılı bilgiler a~ağıda ycr almaktadır'

lhalc Kavıt ~umara" , 101'}/543414

ı.tda",ni"

a) Ad""i

b) Telefon ve rak, n"mara" : 4462265819.20.21.4462265810

eLEld:lronik Posta Adresi : erıinçan'1',aglik.g"\'.lr

ç} ihale dokümanın," görülehileeeği inicmd: hııps:l/ebp_kik_gov.tr/lKAI'-'
"d",si (va",al
2-ihale konusu mıllın
a) ~iıe\iği, rum ve miktan

b) Te,liın yeri

e) T~'Sliıntarihleri

i Kıs,ın Akaryak,t Alım.
A)'Tınlllı bilgiye EK..•.P.ta yer alan ihale dokümam içinde
bulunan idari ~artnameden u\aşllabilir.

: Tercan Devlcı Ha,mnesi

: 01.01.2020 git"ii i~c ba.şlanıp 3\.12,202U tarihine bda,
"raçl"rı ıarafından yüklenicinin kendi p<lmpasından araçların
yakıt ıanklarına ve sağlık te,isi jeneralörlerine d"lu"" ,urcriyı.
te,lim almaeakm

3- ihalenin
aLYapılacağ' ye, : Tere,,,, Devlct Ha,ıancsi

h) Tarihi ve saati : 12,11.20l9-11:30

~. ihaleye katılabilmc ~"rtları v-c istenilen bcl~eler ilc yelerlik deg.erlendirme,inde u)'-gula,,",a~
kriterler:
4.1. ihale)'. katılına şartlan "c i.,ıcnilen belgcler:
4,1.1.3. H,"1c koTlusu ",alın satış faaliyetinin yerine getirilcbilınCii için ilg.ili mevzuat gereğince
"Imması zorunlu iıin. ,uhsaı ,-eya faaliyet belg",i ,-eya bcl~clcr:
1-Faaliyeı alam ile ilgili iş)'eri "çma ,-e çalışma ruhsalUtı.
Z_Ene,ji Piya",,, Düzenlemc Ku,,,m,,nca ,erilen Bayilik Li"n"""
3-13ayiliğini y-aptığı şi,ket ile imzaladıgı bayilik s[>zk..,mcıini.
~, i.!. Teki if vermeye yeıkili ulduğ""" g.ö,ıeren im;.a bey"nname,i v-eya imz.••si,~ijleri:
4.1.2.1. Gcrçck kişi "Im •.." halinde. noler lasdikli i'Ma heyannamesi,
4.1.!.2. Tüzel kişi olma" Iıalindc. ilııisine göre ıüzel kişilig.in urtakları. Oydcri "eya knrlKUla" ile
Ilizel kişiliğin yünetıınincicki görevliıc,i belinen ,on durumu göstc,ir Tica,eı Sicil Gazeıe,i. bu
bilgilerin lamamınm bi, Tica,et Sieil Gazetc,indc bulunmaması hali"de, bu bilgılcrin Ilimü"U
g1l,lennck üzere ilgili Tica,et Sicil Gazetek.,-i '-eya hu hus",la" 111I'terenbelgeler ilc llIıcl kişiliğin
noter lasdikli imza ,i,kül.ri.
~.i .3. Şekl i 'c içe,iği idari Ş"rtnanıecic heli,lencn teklif meklub"
4. ı.4. Şckli vc içerigi idari Şartuamede belirlenen ge~iei leminaı
4.1,5 ihale k"nusu alıının tamamı \'C)'a bir kı>mı aLLyüklenicilere yaplınlaıııaı ..
5,E~oııonlt~ aç ,dan en avanlajlı ıeklif sadece fıyat ",""na göre belirlenecekur,
6. Ihaleye ,adece ycrli i,ıeklile, kanlabik'CcktiL
7. ihale d"kümanm", görülme,i:
7.1. ihale d"kümam, idarenin adresinde g1lrülebilir.
7.2. ihaleye teklif vctCcck "Ianla,m ihale d,,~iiman ım EKA I' üzerinden e.inııa kuııanarak indimıeleri
zorunludur.



H. Tekliller, ihale tarih ve saatine kadar Te,""n Devlet Haslanesi adresine elden ıeslim edilebilecegi
gibi.• ynı .drese i.ddi ıa~hhiit\ij posta "a"ıa"yla da gönderilehil ir.
9. ısıekliler leklitlerini. m.1 kalem.kalemleri için ıcklif birim fiyaılar ii,erimlen ver,.'cekl.rJir, ih"le
'""ucu, u,eri"e ihale yapılan istekliy'le her bir mal kalemi mikıarı ile bu mal kalemleri için teklif
edilen bi,im rıy.ıların ,arpm" ""'''cu hulunan t<>plamhedcl (l,,criııdcn birim fıyaı ,iI,lqme
inm.lanacakıır.
Bu ihalede. işin lamann için ıeklif .'e,ilecekti,.
LO.Istüliler tcklif enikleri beddin %3' iirlden al <ılınamak (lıcre kend, belirlcyeeekleri Ilıı.,da ge,ici
ıeminaı vereceklerdir.
11. Verilen lekline,in ge,er!ilik sü,e,i, ihalc tarihinden ilib.ren 30 (OluZ)lahim giinildlir.
i2. Konsorsiyum olarak ihaleye ıeklif verilemez.
13. Bu ihalede elekıron ik c"iltmc yap,lmayae.klır.
14.Diğer hususlar:
İhale. Kanunun 3H inci maddesinde öngörülen açıklama islenmeksizin ekonomik açıdan en avamajıı
ıekhf uıerinde hırakılaçakıır.

IdareYe"i
Ç.lin AGU, A •••----,-

Kamu lIa<ıaneleri lIizmetleri
Ua~kıın "'ardımcısı
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