ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ
 

İhaleler



Katı Atıkların Toplanması, Nakli Ve Kent Temizliği İşlerinde Kullanılmak Üzere Akaryakıt Alım İşi

Tar h : 06/06/2018

Katı Atıkların Toplanması, Nakl Ve Kent Tem zl ğ İşler nde
Kullanılmak Üzere Akaryakıt Alım İş
Katı Atıkların Toplanması, Nakl Ve Kent Tem zl ğ İşler nde Kullanılmak Üzere Akaryakıt Alım İş 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

:

2018/216036

a) Adres

:

MERKEZ MAH. PİRİ REİS CAD. NO:5 34794 ÇEKMEKÖY ÇEKMEKÖY/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2166000600 - 2166000625

c) Elektron k Posta Adres

:

nfo@cekmekoy.bel.tr

:

https://ekap.k k.gov.tr/EKAP/

1-İdaren n

ç) İhale dokümanının
görüleb leceğ nternet adres
(varsa)

2-İhale konusu malın
AKARYAKIT ALIMI, 2 KALEM MAL, (MOTORİN (DİĞER) :975.000 LİTRE VE DİZEL YAKIT KATKI
a) N tel ğ , türü ve m ktarı

:

MADDESİ: 11.250 LİTRE) İDARENİN İHTİYACINA BİNAEN PEYDER PEY TESLİMİ EDİLECEKTİR.
Ayrıntılı b lg ye EKAP’ta yer alan hale dokümanı ç nde bulunan dar şartnameden ulaşılab l r.

YÜKLENİCİ, İDARENİN ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYETLERİ İÇİN KULLANILAN ARAÇLARA İHTİYAÇ NİSPETİNDE PEYDERPEY, 24 SAAT
SÜREYLE HİZMETE AÇIK TUTULAN GEREK KENDİ ADI ALTINDA İŞLETTİĞİ AKARYAKIT SATIŞ
b) Tesl m yerler

:

İSTASYONLARI GEREKSE ÖZEL ANLAŞMALARLA BAYİLİK KAPSAMINA ALDIĞI VEYA BAĞLI
OLDUĞU DAĞITICININ BAYİSİ OLAN AKARYAKIT SATIŞ İSTASYONLARINDAN ARAÇ TANIMA
SİSTEMİYLE TAM OTOMATİK OLARAK AKARYAKIT (MOTORİN (DİĞER)) DOLUMU VE BU
DOLUMLA İLGİLİ DATA HİZMETİ VERECEKTİR.

/

İDARE HİZMETİNDEKİ ARAÇLARA TAKILAN CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, PROGRAMLANMA VE
SERVİS HİZMETLERİNİN TAMAMI YÜKLENİCİYE AİTTİR. ARAÇLARA TAKILAN CİHAZLARDA
MEYDANA GELEBİLECEK ARIZALAR EN GEÇ 1 (BİR) İŞGÜNÜ İÇİNDE GİDERİLECEKTİR. TAKILAN
c) Tesl m tar h

:

CİHAZLARIN HERHANGİ BİR NEDENLE DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE DE YÜKLENİCİ HİÇBİR ÜCRET
TALEP ETMEYECEKTİR. TAŞIT TANIMA SİSTEMİNİN SİSTEM KONTROLÜ İDAREYE HİÇBİR
KISITLAMA OLMADAN VERİLECEKTİR, AYRICA İDARENİN İSTEDİĞİ ŞEKİLDE RAPORLAMA
YAPTIRILACAKTIR. RAPORLAMADA ARAÇ PLAKASI, ARAÇ MARKA MODELİ, YAKITIN ALINDIĞI
TARİH, YER, SAAT, YAKIT MİKTAR, CİNSİ İLE GÜN VE AY İCMALLERİ BULUNACAKTIR.

3- İhalen n
a) Yapılacağı yer

:

MERKEZ MAH. PİRİ REİS MAH. NO:5 ÇEKMEKÖY/İST.

b) Tar h ve saat

:

06.06.2018 - 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:
4.1.1.3. 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 SAYILI KANUN GEREĞİ ZORUNLU BELGE;
A- İSTEKLİ BİR "AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU İSE : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN
VERİLMİŞ VE İŞ BİTİM TARİHİNE KADAR GEÇERLİLİĞİ OLAN TEKLİF SAHİBİNİN AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU
OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGEYİ,
B- İSTEKLİ BİR "AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURLUŞUNUN BAYİSİ İSE : TEKLİF SAHİBİNİN BAYİSİ OLDUĞU KURULUŞTAN
VERİLMİŞ VE İŞ BİTİM TARİHİNE KADAR GEÇERLİLİĞİ OLAN AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULULUŞU'NUN BAYİSİ
OLDUĞUNA DAİR BAYİLİK YAZISI VE BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİ,
C- İSTEKLİYE ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN BAYİLİK YAPMAK ÜZERE VERİLMİŞ VE İŞ BİTİM TARİHİNE KADAR
GEÇERLİLİĞİ OLAN İSTASYONLU BAYİLİK BELGESİNİ;
İSTEKLİLER KENDİ DURUMUNA UYAN BELGELERİ TEKLİF ZARFI İÇERİSİNDE SUNACACKTIR.
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 İstekl ler, hale konusu alımın alt yüklen c lere yaptırmayı düşündükler kısmını tekl fler ek nde vereceklerd r.
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 serbest muhasebec , 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. İstekl n n halen n yapıldığı yıldan öncek yıla a t yıl sonu b lançosu veya eşdeğer belgeler :

/

a) İlg l mevzuatı uyarınca b lançosunu yayımlatma zorunluluğu olan stekl ler yıl sonu b lançosunu veya b lançonun gerekl kr terler n
sağlandığını gösteren bölümler n ,
b) İlg l mevzuatı uyarınca b lançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan stekl ler, yıl sonu b lançosunu veya b lançonun gerekl kr terler n
sağlandığını gösteren bölümler n ya da bu kr terler n sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebec , yem nl mal müşav r veya serbest
muhasebec mal müşav r tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgey sunar.
Sunulan b lanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Car oranın (dönen varlıklar/kısa vadel borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam akt f) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadel banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve bel rt len üç kr ter n b rl kte sağlanması zorunludur.
Yukarıda bel rt len kr terler b r öncek yılda sağlayamayanlar, son k yıla a t belgeler n sunab l rler. Bu takd rde, son k yılın parasal tutarlarının
ortalaması üzer nden yeterl k kr terler n n sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

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 n gösteren belgeler:

Son beş yıl ç nde bedel çeren b r sözleşme kapsamında kes n kabul şlemler tamamlanan ve tekl f ed len bedel n % 25 oranından az olmamak
üzere hale konusu ş veya benzer şlere l şk n ş deney m n gösteren belgeler veya teknoloj k ürün deney m belges .

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

4.4.1.
KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE YAPILMIŞ OLAN, HER TÜRLÜ AKARYAKIT SATIMLARI 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 açık olup yerl malı tekl f eden stekl ye halen n tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında f yat avantajı
uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmes ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, daren n adres nde görüleb l r ve 150 TRY (Türk L rası) karşılığı MERKEZ MAH. PİRİ REİS MAH. 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 MERKEZ MAH. PİRİ REİS MAH. NO:5 ÇEKMEKÖY/İST. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ETÜT VE
PROJE BÜROSUNA 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.
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 90 (doksan) takv m günüdür.

12. Konsors yum olarak haleye tekl f ver lemez.
13. D ğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 nc maddes nde öngörülen açıklama stenmeks z n ekonom k açıdan en avantajlı tekl f üzer nde bırakılacaktır.
/

/

