
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE
BAŞKANLIĞI

Akaryakıt mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddes�ne göre açık �hale usulü �le �hale ed�lecek olup,
tekl�fler sadece elektron�k ortamda EKAP üzer�nden alınacaktır.  İhaleye �l�şk�n ayrıntılı b�lg�ler aşağıda yer almaktadır: 
İKN : 2022/1207220
1-İdaren�n
a) Adı : MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK

HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
b) Adres� : Orhan�ye Mahalles� Uğur Mumcu Bulvarı No: 41 48000 MENTEŞE/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası : 2524414421 - 2522124880
ç) İhale dokümanının
görüleb�leceğ� ve e-�mza
kullanılarak �nd�r�leb�leceğ�
�nternet sayfası

: https://ekap.k�k.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Akaryakıt
b) N�tel�ğ�, türü ve m�ktarı : 2.200.000 Lt Motor�n (D�ğer), 300.000 Lt Motor�n (D�ğer - Dökme) ve 50.000 Lt

Kurşunsuz Benz�n 95 Oktan Akaryakıt
Ayrıntılı b�lg�ye EKAP’ta yer alan �hale dokümanı �ç�nde bulunan �dar�
şartnameden ulaşılab�l�r.

c) Yapılacağı/tesl�m ed�leceğ� yer : 1- Araçların �ht�yacı olan benz�n ve motor�n (d�ğer), yüklen�c�n�n taahhüt ett�ğ�
akaryakıt �stasyonlarından �ht�yaç duyuldukça alınacaktır. 2- Mob�l Akaryakıt
İstasyonlarına İdaren�n taleb� doğrultusunda Yüklen�c� F�rmanın tanker�yle Motor�n
(D�ğer - Dökme) nakl� yapılacaktır.

ç) Süres�/tesl�m tar�h� : 1- Mob�l Akaryakıt İstasyonlarının İDARE n�n göstereceğ� yere kurulumu (Madde
2.4. de bel�rt�len şartlarda akaryakıt vereb�lecek şek�lde) sözleşme �mzalanmasına
müteak�p �ş başlangıç tar�h�ne kadar gerçekleşt�r�lecekt�r. 2- İDARE n�n operasyon
merkezler�nden herhang� b�r�s�nde yer değ�ş�kl�ğ� �ht�yacı hasıl olursa söz konusu
noktalara kurulan Mob�l Akaryakıt İstasyonlarından her b�r� �ç�n sözleşme süres�
boyunca 1 (b�r) defadan fazla olmamak kaydıyla, İDARE n�n göstereceğ� yere
taşınması taleb�n� b�ld�rd�kten sonra en fazla 10 (on) gün �ç�nde YÜKLENİCİ
FİRMA tarafından taşıma �şlem� gerçekleşt�r�lecekt�r. 3- Mob�l �stasyonlar
Yüklen�c� tarafından �şe başlama tar�h�nden �t�baren Günlüce b�r�m�, Gazeller
B�r�m�, Ören B�r�m�, Gökova b�r�m�, Bozburun b�r�m� olmak üzere toplam 5 adet
tesl�m ed�p kurulumunu yapıp çalışır durumda tesl�m edecekt�r.

d) İşe başlama tar�h� : 01/01/2023 olup b�t�ş tar�h� 31/12/2023'tür.

3-İhalen�n
a) İhale (son tekl�f verme) tar�h ve
saat�

: 09.12.2022 - 10:00

b) İhale kom�syonunun toplantı yer�
(e-tekl�fler�n açılacağı adres)

: Muğla Su ve Kanal�zasyon İdares� Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu Orhan�ye
Mahalles� Uğur Mumcu Bulvarı No: 41 Menteşe/MUĞLA

4. İhaleye katılab�lme şartları ve �sten�len belgeler �le yeterl�k değerlend�rmes�nde uygulanacak kr�terler:
4.1. İstekl�ler�n �haleye katılab�lmeler� �ç�n aşağıda sayılan belgeler ve yeterl�k kr�terler� �le f�yat dışı unsurlara �l�şk�n
b�lg�ler� e-tekl�fler� kapsamında beyan etmeler� gerekmekted�r. 
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�ne �l�şk�n b�lg�ler:

1- İstekl� F�rma dağıtıcı �se; Ana Dağıtıcı l�sansını yeterl�l�k tablosunda beyan edecekt�r. (İstekl�lerce sunulan L�sans
süreler� İhale Sözleşme süres�n� kapsayacak sürede olmalıdır.)

2- İstekl� F�rma bay� �se aşağıdak� maddelerde bel�rt�len belgeler� yeterl�k tablosunda beyan edecekt�r. (İstekl�lerce
sunulan L�sans, Antlaşma/Sözleşme süreler� İhale Sözleşme süres�n� kapsayacak sürede olmalıdır.)



a) Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumu’ndan alacakları İstasyonlu Bay�l�k L�sansı.

b) Anlaşmış olduğu Ana Dağıtıcı �le yaptığı Bay�l�k Antlaşması (Sözleşme).

c) Anlaşmış olduğu Ana Dağıtıcı f�rmanın Dağıtıcı L�sansı.

3- İstekl�ler, Tekn�k Şartnamen�n 2.2.6. Maddes�nde bel�rt�len 15 (onbeş) adet Operasyon Merkez�nden en az 10 (on)
adet Operasyon Merkez�n�n tamamında anlaşmalı akaryakıt �stasyonuna sah�p olduğunu gösteren Ana Dağıtıcıdan onaylı
EK-A formunu yeterl�k tablolarında beyan edeceklerd�r. (Yüklen�c� F�rma EK-A formunda gösteremed�ğ�, ger�ye
kalan operasyon merkezler� �ç�n Mob�l Akaryakıt Tankları kuracaktır.)

4.1.2. Tekl�f vermeye yetk�l� olduğunu gösteren b�lg�ler; 
4.1.2.1. Tüzel k�ş�lerde; �stekl�ler�n yönet�m�ndek� görevl�ler �le �lg�s�ne göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz
ed�len h�sseler har�ç)/üyeler�ne/kurucularına �l�şk�n b�lg�ler �darece EKAP’tan alınır. 
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 b�lg�ler�. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya b�r kısmı alt yüklen�c�lere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:
İdare tarafından ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n kr�ter bel�rt�lmem�şt�r.
4.3. Meslek� ve tekn�k yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:
İdare tarafından meslek� ve tekn�k yeterl�ğe �l�şk�n kr�ter bel�rt�lmem�şt�r.

5. Ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f sadece f�yat esasına göre bel�rlenecekt�r. 

6. İhale yerl� ve yabancı tüm �stekl�lere açıktır. 

7. İhale dokümanı EKAP üzer�nden bedels�z olarak görüleb�l�r. Ancak, �haleye tekl�f verecek olanların, e-�mza
kullanarak EKAP üzer�nden �hale dokümanını �nd�rmeler� zorunludur. 

8. Tekl�fler, EKAP üzer�nden elektron�k ortamda hazırlandıktan sonra, e-�mza �le �mzalanarak, tekl�fe �l�şk�n e-anahtar �le
b�rl�kte �hale tar�h ve saat�ne kadar EKAP üzer�nden gönder�lecekt�r. 

9. İstekl�ler tekl�fler�n�, her b�r �ş kalem�n�n m�ktarı �le bu �ş kalemler� �ç�n tekl�f ed�len b�r�m f�yatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzer�nden tekl�f b�r�m f�yat şekl�nde ver�lecekt�r. İhale sonucunda, üzer�ne �hale yapılan �stekl� �le
b�r�m f�yat sözleşme �mzalanacaktır.

10. Bu �halede, �ş�n tamamı �ç�n tekl�f ver�lecekt�r. 

11. İstekl�ler tekl�f ett�kler� bedel�n %3’ünden az olmamak üzere kend� bel�rleyecekler� tutarda geç�c� tem�nat
vereceklerd�r. 

12. Bu �halede elektron�k eks�ltme yapılmayacaktır. 

13. Ver�len tekl�fler�n geçerl�l�k süres�, �hale tar�h�nden �t�baren 60 (Altmış) takv�m günüdür. 

14.Konsors�yum olarak �haleye tekl�f ver�lemez.

15. D�ğer hususlar:
Tekl�f f�yatı �hale kom�syonu tarafından aşırı düşük olarak tesp�t ed�len �stekl�lerden Kanunun 38 �nc� maddes�ne göre
açıklama �stenecekt�r.

İhale Dokümanını İnd�r Yazdır

javascript:openIhaleDokuman();
javascript:void(0);

