İHALE İLANI
Kırıkkale il özel idaresi
İL ÖZEL İDARESİ ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE MADENİ YAĞ ALIMI alımı
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası

: 2009/101598

1- İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)

: Erenler mahallesi Cumhuriyet caddesi no:158 71450 YAHŞİHAN KIRIKKALE
: 318 - 3573700 Faks: 3573712
: kirikkaleilozelidare@icisleri.gov.tr
: www.kirikkaleilozelidare.gov.tr

2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü, miktarı
b) teslim [yeri/yerleri]
c) teslim [tarihi/tarihleri]

MADENİ YAĞ ALIMI, Süper Gres 2700 Kg ve Turbo Dizel
Motor Yağı(15W/40) 5400 Kg Ayrıntılı liste ektedir.
: Kırıkkale İl Özel İdaresi Akaryakıt Ambarı
: Sözleşmeye müteakip 20 gün içerisinde
:

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati

Kırıkkale il özel idaresi Erenler Mahallesi cumhuriyet caddesi
no:158 71450 YAHŞİHAN KIRIKKALE
: 10 Ağustos 2009 Pazartesi günü, saat: 10:00
:

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.11—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,
4.12— 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.
4.13— Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.14— Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
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4.15 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı
beyannamesi.
4.16 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2 — Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1

Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler
b)

Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge
veya belgeler

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu
serbest bölge faaliyet belgesi,
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli
kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin
Yerli Malı Belgesi
4.3.8.
4.3.8.1 Standart’a ilişkin belgeler
İhaleye katılacak firmalar ihale konusu madeni yağların üretici firmalarının(üretimi de kapsayan)TSE
veya TSEK ve ISO belgelerinin aslını veya noter onaylı suretlerini teklifle birlikte vereceklerdir.
Firmalar teklifleri ile birlikte teklif ettikleri Dizel Motor Yağı 15W/40 için OEM onay belgesi(MB
228.3/229.1 MAN 3275 ) ibraz edeceklerdir.
4.3.8.2 Yetkili Kurum ve Kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler
İhaleye katılacak firmaların dosyalarında ihale konusu ürünün üreticilerine ait Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünde ”Sanayi Sicil Belgesi” veya Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden “Dağıtım Belgesi” nin aslı veya noter tasdikli bir sureti olacaktır.
4.3.9

— Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:

Firmaların teklif ettiği yağların kitapçık şeklinde katalogları bulunacaktır.Katalogda olmayan yağ
teklifleri geçersizdir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece 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 50,00 TL karşılığı [aynı adresten/Kırıkkale il özel
idaresi Erenler mahallesi cumhuriyet caddesi no:158 71450 YAHŞİHAN KIRIKKALE adresinden]
satın alınabilir.
7.2 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırıkkale il özel idaresi Erenler mahallesi cumhuriyet
caddesi no:158 71450 YAHŞİHAN KIRIKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
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 30 (Otuz) takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez..
DİĞER HUSUSLAR
EK: Ayrıntılı Miktar Listesi
Sıra
No

Kod No

Tanımı-Özelliği

Miktarı

Birim

1

Dizel Motor Yağı 15W/40

5400

Kg

2

Super Gres

2700

Kg
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