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M ERKE z İıçn rö yı, n nB rı izıvrn r c örünıvın ninıiĞi BA şKANı,ıĞ ı
"Zonguldak İli muhtelif Köy yollarında asfalt ve rotmiks yapımı için asfalt plent tesislerinde

kullanılmak üzere 120.000 kg Kai-Yak şatın alımı işi" Köylere Hizmet Götürrne Birliği İhale
Yönetmeliğinin l8 inci maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır.

1- İş sahibi Birliğin;
a) Adı: Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği
b) Adresi: İl Özel İdare Binası Mithatpaşa Mh. Bostan Sk. No:2 |2Katlıİş Mrkz. K:9 Zonguldak
c) Telefonnumarası: 037225337 44-252 48 8l dahili2l49-2ll7
d) Faks numarası: 0372 253 37 44 - 253 16 95

2- İhale konusu işin;
a) Adı: Zonguldak İli muhtelif Köy yollarında asfalt ve rotmiks yapımt için asfalt plent tesislerinde

kullanılmak üzere 120.000 kg Kal-Yak satın alımı işi.
b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Mal Alımı İşi. l20.000 kg Kal-Yak
c) İşe başlama, Teslim tarihleri: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. İdare tarafindan

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak sipariş mektubunun tebliğ edildiği
tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde sipariş edilen miktarda Kal-Yak istenilen yere teslim edilecektir.

d) Teslim yerleri : Zonguldak İl Özel İdaresi Bakımevlerine
e) İşin süresi : Sözleşme tarihinden itibaren 31.I2.20I7 tarihine kadardır.

3-İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü: Köylere Hizmet Göttirme Birliği İhale Y<lnetmeliğinin 18 nci maddesi Açık İhale Usulü.
b) Yapılacağı adres: Zonguldak Valilik Binası Kat:2 Valilik Kriz Toplantı Salonu
c) İhale tarihi ve saati : 09 / r0 l 2017 Pazartesi günü Saat 11:00
İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde ve Birliğe verilen bütün tekliflerin reddedilmesinde Birlik

serbest olup, katılımcılar herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.
4- İhaleye katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve yeterlik kriterleri ;

a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numaIası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret velveya Sanayi Odası Belgesi(ihale tarihinin içerisinde bulunduğu
yı lda alınmış olacaktır.).

l- Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret
ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2- Tize| kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret velveya
Sanayi Odasından veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı
olduğuna dair belge,

3- Ortak girişim halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin (l ve 2 deki) esas|ara göre temin
edilecek belge.

c) Teklif venneye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veyaimza sirküleri
l- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tizel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kiŞiliğin yönetimindeki görevlileri beliıten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek izere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

3- Ortak girişim halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin (l ve 2 deki) esaslara göre temin
edilecek belge.



d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imzabeyannamesi.
e) İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale yönetmeliğinin 11
inci maddesinin birinci fikrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (0 bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına
dair belgeleri ve kesin teminatı Yönetmeliğinin 40'ıncı maddedeki stiresi içinde vererek sözleşmeyi
imzalamak zorundadır.

fl İhale dokümanında verilen standart forma uygun teklif mektubu.
g) İstekliler teklif ettikleri bedelin o/o3'ünden az olmamak izerekendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. (teminat mektubu da olabilir).Geçici Teminat Mektubunun süresi ihale tarihinden itibaren
60 (altmış) günden az olamaz.
h) İsteklinin ortak giriŞim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
ı) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
i) İhale dökümanı satın alma dekontu.
5. İhale konusu işin tamaml veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılarrıaz.
6. Tüzel kiŞi tarafindan iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından fazla
hissesine sahiP ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası btinyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafindan ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
7. Birlik İhale Yönetmeliğinin 11 nci maddesinin a,b, c, ç, d, e, f, g, ğ bentleri ile aynı yönetmeliğin 12 nci
madde 1. fikrasının a, b, C, Ç, d, e bentlerinde belirtilen durumlarda olunmadığına dair istekliler tarafindan
taahhütname verilmesi zorunludur.

8. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşrması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
9. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
9.1. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilmesi için aşağıda sayılan ilgili mevzuat gereğince
alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi/belgeleri ihale aşamasında sunulacaktır.
9.1.1. İstekli bir akarYakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan
(EPDK) alınmıŞ ve ihale tarihi itibariyle geçerliliğini doldurmıımış ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan
AkarYakıt Dağıtım vePazar|ama Kuruluşu olduğunu gösterir belgeniıı/lisansın aslı ya da noter tasdikli sureti,
9.1.2. İstekli bir akarYakıt dağıtım ve pazarlaırıa kuruluşunun bayisi ise, bayisi olduğu akaryakıt dağıtım ve
Pazar|arrıa kuruluŞundan alınmış ve İş bİtİm tarihine kadar geçerliliği olan bayilik yazısı ve bayilik
sözleŞmesinin aslı ya da noter tasdikli sureti ile bayisi olduğu kuruluşun EpDK,dan alınmış Akaryakıt
Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir belge ya da lisansın noter tasdikli sureti.
9.1.3. İstekliye EPDK tarafından bayilik yapmak üzere verilmiş olan Bayilik Belgesi,
9.1.4. K Yetki Belgesi ve Tehlikeli Madde Taşıma Belgesi,
9.1.5. Yüklenici malı hangi ana dağıtıcıdan alacağını ve bu dağıtıcıya ait hangi dolum terminalinden
vereceğini yazılı olarak teklifiyle birlikte verecektir. Teklifleri ile birlikte verilmemesi halinde teklifleri
değerlendirme dıŞı bırakılacaktır. Belirtilen dolum tesisi dışında ve yükleniciye ait ara depo gibi dolum yerleri
kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin
bedelin o/o 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren



10.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Petrol Ürtlntl (AkarYakıt ve Kal-Yak) Satış ve Teslim İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
10.2. Standarda İ[şkin Belgeler
TSE Standartlarına / TÜPRAŞ tirtin şartnamesi analiz değerlerine uygun Kal-yak verilmelidir.
11. Ekonomik aÇıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasma göre belirlenecektir.
12. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
13. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
ıhaıe doktımanl, Merkez İlçe köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinde görülebilir ve ziraat
Bankası Karaelmas Şubesindeki TR 43 0001 0023 5930 8756 2650 48 nolu hesaba 250,00TL. karşılığında
bedel Yatırılarak aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanlann ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.

14. Teklifler,09 l l0 l 20|7 Pazartesi günü saat 11:00'a kadar Zonguldak Valilik Binası Kat:2 Valilik Kriz
ToPlantı Salonunda veya Zonguldak İl Özel İdaresi Mithatpaşa Mh. Bostan Sk. No:2 12 Katlı İş Mrkz. K:9
adresindeki Birlik Hizmet Bürosuna elden teslim edilebilir. Posta yoluyla gönderilen teklifler kabul edilmez.
15. İstekliler tekliflerini, iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çalpıml
Sonucu bulunan toPlam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale
YaPılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
16. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
17. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
18. Birliğimiz 4734 sayılı K.İ.K'na tabi değildir. Birlik İhale yönetmeliğine göre ihale yapılacaktır.
19. Saat aYarlarında, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ulusal saat ayarlarl esas alınır.
20. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilmemiştir.


