
    1 / 3 

İHALE İLANI 

Çorum Valiliği Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği 

 

İl Özel İdaresi makine parkında bulunan araçlarda kullanılmak üzere 100.000 Lt Akaryakıt 

(Motorin)  alımı işi,  Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18’inci maddesine göre 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

 

1- İdarenin       

a) Adresi : Valilik Ek Binası C Blok 2. Kat  

b) Telefon ve faks numarası : 0 364 225 66 67             Faks: 0 364 225 66 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : - 

2- İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, türü, miktarı : 100.000 Lt Akaryakıt (Motorin) Alımı işi   

b) Teslim [yeri/yerleri] : 
İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Akaryakıt 

ambarlarına 10 (On) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : 
Çorum Valiliği Ek Hizmet Binası C.Blok 2.Kat Birlik 

Müdürü odasında 

b) Tarihi ve saati : 19.01.2017 Perşembe  günü, saat: 14:00 

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

kriterler: 

4.1.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya 

ilgili meslek odası belgesi; 

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

sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

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.  

c)  İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve eki cetvel. 

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat 

mektupları dışındaki teminatların Çorum Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının 

Halk Bankası Çorum Şubesinde açılmış bulunan TR76 0001 2009 3120 0016 0002 39  İban nolu 

hesaba yatırıldığını gösteren makbuzlar. 

d) İdari şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri 

Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri. 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter 
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onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş 

ortaklığı beyannamesi. 

g) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

h) 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, 

4.1.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1 Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1 İstekli, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden (E.P.D.K) almış olduğu Akaryakıt Dağıtım Şirket Lisansının 

aslı veya noterden tasdikli sureti veya idarece tasdik edilmiş sureti, 

4.3.2 İstekli, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise EPDK´den almış olduğu 

bayilik lisansının aslı veya noter tasdikli fotokopisi veya idarece tasdik edilmiş sureti  

4.4.  Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

44.5.  İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler 

4.5.1.  Bu madde boş bırakılmıştır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif 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 500,00 TL karşılığı aynı adresten temin 

edilebilir.(Dosya Alındı Bedelleri Birliğin Halk Bankası Çorum Şubesinde açılmış bulunan TR76 

0001 2009 3120 0016 0002 39   İban nolu vadesiz hesabına yatırılacaktır.) 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı - 

Çorum Valiliği Ek Hizmet Binası C Blok 2. Kat adresine elden teslim edilebilecektir  

9- İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır 

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

teminat vereceklerdir. (Teminat mektubu haricindeki teminatlar, Birliğin Halk Bankası Çorum 

Şubesinde açılmış bulunan TR76 0001 2009 3120 0016 0002 39 İban nolu vadesiz hesabına 

yatırılacaktır.) 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır. 

12 - Teslim Alma ve Taşıma; 

Sözleşmenin imzalanmasından müteakip satın alınacak yakıt, idarenin ihtiyacına göre Çorum İl Özel 

idaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü akaryakıt ambarlarına 10 takvim günü içerisinde teslim 

edilecektir.   
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13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

14 - İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara bu ilanda yer verilmemiştir. 

15 - İhale, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği Hükümlerine göre yapılacak olup, 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.            

 

 

         Adem SAÇAN  

                                                                                                                                 Vali a. 

                                                                                                                         Vali Yardımcısı 

                                                                                                                          Birlik Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


