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maddesinc 8örc aç|k ihale ü§uIü ile ihale cdilcccktir. lhaleye ilişkin ay.lntlll bi|8ller aşağıda ycr almakt dlr:
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b) Tcl.tbn vc faks
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ç) ihalc

19 uncu

dokibİafuılrn göriilebilcccğ inıcrnet : bttps://ckap.tü.8ovE/El(AP/
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2_İhate konusu malın

A!(ARI,AKIT AL|MI (M()ToRlN !T 95 OKTAN KURŞUNSUz BENZİN)
AJİınt l bilgi_ı-e EKAP'tı yeİ alın ihıle dokümaoü lçinde buluBan adıri şırtn.m€den ulışılabiür.
ÇUB[]I( BELEDİiT§i DEsTf X ıIİZMETLIRİ vÜDÜRLÜĞÜ AI{ARYAKIT İsTAs\,()NU

ı) Niteliği, türi vc miktan
b) Teülim yğri
c) Tesiim tarihi

sözl€şmenin

itiber.n

yıpllmı6lnl mütealdp, sözleşme konu§u mıüD testimine 0t.01.20l9 tırihinden

bışlın.rıİ 3ı.l2.20l9 taİihiıi d. kepsrva.

tımaEılınmlş olıcakhr. sözıe§m. konusu

süreçt. (01.0ı.2020 tarihi itibıriyte ) te§limlt

mıİIıı idııcnin ihtiyıcı

nispetind. v€

isteği

doğruıtu§nnd. Dastek Hizmetl€i.i Yalgı DEposune pıİtileİ hilinde te§lim €di|.cektir.Aynca
ıkıryıklt poınpııırının erlzılanma$ durumuodı 9cyı ihtlyaç hıtild€ ger€ktiğinde }.ükleıicidn
isı.syonundın ılın.bilec€ktir.
3. ihal.nin

Avtiz sEt,lır NlAH, DURI soKAX No:l Çt,BUK ] A\KARA

ı) Yapülacağl yer

\

b) Tarihi ve saati

0t-l1.20l8 - l4:30

,a.

İh.ıey. İıtılıbitm. şıİd.n ü?

i

€nitcn

bGlgGıGİ

ll. y.t..lik d.ğ.İicodirmcıiıde

'
4.t. haleyc katılma şartlaıı ve isienilen btlgelcıİ
,a.1.2. Tcklifvermğye yetkili olduğunu göst€ren i.ııza beyan amĞsi veya imza sirkiileriı
4.ı.ı.l.

GĞ.9.k kişi olması halind€,

ışlulıııcık l(İite .r:

not.r tsEdikli im"a t€yaİnarnĞsit

4.ı.2.ı. Tüzel kiŞi olm-d§l halinde, ii8i§in€ göİe tüzcl kişiliğn ortaklan, üyeleri veya kuruculan ile tiizel kişitiğiı yönctimindeki görevlileri belinen son duruİüu
gösr€rt Ticarel sicil Gaztte§i. bu bildl€İin tamamürn bir Ticar€t sicil Gazğe§iDde bulurımaması halinae, bu tiıgiıerin tümiinigikterraek iizere ilgili Ticartt
§ici| Gazctc|ğ.i v€ya bu hususıan garst reıt belgclcr ile tuzel kişitiğn noter tasdiİli imza sirkuleri

1.1_3. Şekli ve içcriği ldari Şart ıam€de

belirlcncn teklifmğktubu.-

4.1,4. Şeklı ve ışeriği ldıri Şannamcde belirtcııen g€çici ıemin3t.
,a.1-5lhalc konusu alımıı taJtıaibı vcya bir kısrıü all
}tklcniciIc.. y4tııılarDaz.
4-1.6 Tuzel kiŞi tarafındaİı iş dmeyiİtlioi göst rmek üzefc sunr an bel8cnin, tüzcl kişiliğin yans]ııdan fazla hissesinc süip onağııa ait olması halindc, Türtiyc
Odalar ve Boııalar Biıliği voy. 6srh.6t mulaİebeci, yenıinli meli nıüşavir ya da ıorbi§t muba§6h§ci g,eli muşa"ır
tııaı,ıar" ilk ilaı tarihinden
"ey. "oĞ
sonra düzenl@en ve dümlcndiği tarihıen gcriyc doğTu §on bir y,lür kcsinıisü olarak bu
şamn korunduğunu gasıcrcn bilgc, standan forma uy8un belge,
4.2. Ekonoinik ve mdi yct€rıiğe lşldD bdgtıcr ve bu b.ıgeıcİlD tışrmı§r gclcken krlttrl€İ:

Bın}ılıİdıİ tthiD Gdilecek b.lgel€İ
Teklif cdilcn bedÇlin % l0 dan az olmamaft İzcrğ ist İli br-.tindan bclirleDc€ğk futaİda bantalaİ nezdif,dcki
kcdisini y8 da iiz..indc klslllarna btılunrnaya. mevduatıın 8östcrir banka retrans mektubu,
a.2.1

tulla

lEarİlış nakdi krcdisini Yeya gayrina.kdi

Bu loiter mevdrrat ve kedi tula aİt lopıa.mat( ya da birden t'azla ba.ka rellraDs mckfubu süEulaİak sağlanabilir.

43. M.fl.ki rc T.kiik yct.rtlğ€ iıişİla bdgeleİ v. bu bcıg.l.İiD lılıttıı§ı g.İ.ken krit.rl.İ:
4J.ı. lş dcn.yimtni gö6t.r.D b€lgcl€İ:
bedct.(cren bir «izlŞme kapamünda k€siD kabtıl işl.mtEri aarnanlanan ve teklifedilen bod.lin % 20 oİafiodan
az olmarnak üzere ihale
İ:l b:Ş.y'l
'Çinje
tonusu
lş v.ya
benzcr tşlcrc lI|şkın iş denğyirniD göstğren bcl8clğr vcya teknolojik ürün dcnelm bel8ğsi.
/ı./ı. Bü

ihı|edc benzcr lş

olıİık kıbul

edılacek lrleİ:

1.1.1.

Kımu

ve ()zel s€ktijrdc

gerçtkleştirilen, idırece nok.ans|z vc ı\,lp§ız kıbul €ülen

her türlü

akıryıkrı

d|nr işıeri ben2€r

i§

olırık

k9bul cdilectktir.

S.Etooomik açıdaı cn av.n(ajlr ırldif sadcc. fiya1 e§a§tıa g6rc b€liılracccktiı.
6. lhalc y.r,li vc ysbancl tiim
7. İhale

isEklilçr. açıkt İ.

doldEaİnntn gdfülrDesi ve sa!ın alıD[Es!:
ida nin adrcsinde görülebiliı ve ]00 TRY ('rüİk Liİ.sl) taİşılığ,ı

#;.m: "*,

7'2' lhaleyc lektil verec'k oıanlarm üa]€ dokiiıDsnıİ! saİn alm4lan
veya

DfsTEK Hız-\lETLERl ]rtüDüRLaĞü

EKA} İzetinden a-iEza kullanaraİ indinneıeri

aııresinden §atın

zotunludrİ.,
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t, TcklifleL ihale ta.ih ve saatine kadar YAVLlz sEt
adrese iadeli ııahhiiılü po§ta vasıtasüyta da görderilehilir.

}rAtl. |)URU s()KAK

N(): t

Çt]Bt]K / ANXARA adresine elden teslim cdilebi|eceği gibi, aynı

9. İstckliler rckliflefini, mal kaletn-l@lcmleri için lektifbirif fyatlal üzerinden vcrcccklcrdiı İhalc sonucı1 iizerioc ihate yapıIan i§tckliyle hef bi mal kalenri
miktan ile bu mal kalcmleri için teldif edilcn birim fiyatlsrın çarprEr sonücır buhınan toplsm bcdel iiz€rinden bjrim fiyat sözlğ§me irnzalanacaklr.
Bu ihalede, işin tamamr için teklif vcrileseııir.
10. lsaekliler teklif Ğttikleri bğdğlin %3'ündğn az olınamak iizere kerıdi belirlcyeccklğri tutaİda 8ğçici teminat

vcrecctlerdir.

1l. vcrilm tekli0erin gcçerli]ik siiıasi, ihalc orihindcn itibarcn 30 (otuz) tak!,iıo gü.üdür.
ı2. Kon§oİsi).ıım olarak ihaleye tck|if vğİilemğz.
l3. Diğ.r hU,uaırr:
hale, Kawıun 38 inci maddcsindc öngörüloı açıllama isieomcksizin ekonomü açıdan eo avantajlü teklifüzcrindc bırakllacaİtır.
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