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Tunceli-Hozat Çaytaşı–Boydaş Grup Köy Yolu 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapımı ile ilgili Motorin 

Alımı işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası :- 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Hamidiye Mahallesi Hükümet Caddesi Hükümet Konağı  

  Kat:3 Hozat-TUNCELİ 
b) Telefon ve faks numarası : (0 428 561 2063-0 428 561 2949) 

c) Elektronik posta adresi  :- 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi (varsa) 

: Tunceli Valiliği Web sayfası, Hozat Kaymakamlığı Web sayfası,   

  İlçe Kaymakamlıkları İlan Panosu, Hozat Belediyesi Hoparlörü ve     

  Hozat Kaymakamlığı Hükümet Konağı İlan Panosu 

    

2 - İhale konusu yapım işinin  

a) Niteliği, türü ve miktarı  42.000  Litre Motorin ( Euro Dizel)  

   

b) Teslim Yeri 
: İl Özel İdaresi Akaryakıt Ambarı 

c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 takvim günü 
içerisinde 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Hozat Köylere Hizmet Götürme Birliği (Tunceli-Hozat  

  Kaymakamlığı Makam Odası) 

b) Tarihi ve saati :  18.09.2017  Pazartesi Günü Saat 11: 00 

 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 -Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 

4.1.1.1  Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar 

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2  Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan 

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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 olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret 

Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu 

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4.1.3        - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4        - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5         İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.7        Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 



hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil 

memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, 

standart forma uygun belge, 

 4.2  - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1- İş deneyim belgeleri 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve  Teklif edilen bedelin 

% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.2.2        Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

4.2.2.1        İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler  

4.2.2.2     Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren 

belge veya belgeler  

4.2.2.3       Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte 

sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi,  

4.2.2.4       İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması 

yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

 4.3.3.1. Yetkili kurum ve Kuruluşlara Kayıtla İlgili Belgeler 

             İstekli bir “ Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” ise Enerji Piyasası Denetleme ve Düzenleme 

Kurulundan alınmış, teklif sahibinin “ Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” olduğunu gösteren lisans 

belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. İstekli bir “Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Bayisi” ise bayisi 

olduğu “Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” dan alınmış teklif sahibinin meskur dağıtım kuruluşunun 

bayisi olduğuna dair yazının aslı veya noter tasdikli sureti ile Enerji Piyasası Denetleme ve Düzenleme Kurulundan 

alınmış Bayi Lisans belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti verilmesi. 

4.3  - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler; 

4.4.1 - Akaryakıt Satım İşine ait her türlü iş benzeri iş olarak kabul edilecektir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre  belirlenecektir. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir.  İhaleye  

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Hozat Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğüne (Hamidiye  

    Mahallesi Hükümet Caddesi Hükümet Konağı Kat: 3 Hozat- HOZAT-TUNCEL adresine teslim  

    edilecektir. 
 9-  İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş 

kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 

vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş)  takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ve iş ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 .Fiyat farkı ve avans verilmeyecektir 

14. Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanununa tabi değildir 

 15. Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 

                                                                                               

HOZAT KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME     

                                                                                                                        BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 


