
Süre ve Yaklaşık Mal�yet B�lg�ler�

İlan Süres� : 21

Yasal Kapsam : 13 b/3
İlan Süres� İç�n Yaklaşık Mal�yet : 3. adım 1.727.489,00 - 7.916.776,00
Ortak Alım : Hayır
Sınır Değer : Yaklaşık mal�yet eş�k değer�n dört katına eş�t veya bu değer�n altında
E-İhale : Evet

AKARYAKIT VE ADBLUE SATIN ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

AKARYAKIT VE ADBLUE ALIMI 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 : 2023/194328
1-İdaren�n
a) Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI IĞDIR

ÜNİVERSİTESİ
b) Adres� : IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

ŞEHİT BÜLENT YURTSEVEN KAMPÜSÜ REKTÖRLÜK BİNASI 3. KAT 76000 IĞDIR
MERKEZ/IĞDIR

c) Telefon ve faks numarası : 4762230010 - 4762230017
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 : AKARYAKIT VE ADBLUE ALIMI
b) N�tel�ğ�, türü ve m�ktarı : Motor�n ( D�ğer) 120000 L�tre Kurşunsuz Benz�n (95 Oktan(D�ğer) 5000 L�tre Adblue (Sulu Üre

Çözelt�s�) 1000 L�tre
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 : İdareye a�t h�zmet araçları �ç�n araç tanıma s�stem� �le, �ht�yaca göre h�zmet araçları �le Ün�vers�te
jeneratörler�, �ş mak�neler� , benz�n, motor�n ve adblue �le çalışan her türlü mak�na ve tech�zat �ç�n
f�ş karşılığında �ht�yaç n�spet�nde �daren�n �sted�ğ� yerlere pey der pey akaryakıt alımı
yapılacaktır.

ç) Süres�/tesl�m tar�h� : İşe başlama tar�h�nden �t�baren 12 aylık sözleşme süres� �çeres�nde �dareye a�t h�zmet araçları �ç�n
Türk�ye genel�nde araç tanıma s�stem� �le akaryakıt �ht�yacı karşılanacaktır. Iğdır �l� dışında araç
tanıma s�stem�yle akaryakıt �ht�yacının karşılanmasında sorun yaşanması hal�nde sorunun derhal
çözülmes�nden ve akaryakıt tem�n�nden yüklen�c� sorumludur. Araç tanıma s�stem�n�n geç�c�
olarak arızalı olduğu durumlarda h�zmet araçlarının akaryakıt �ht�yacı �le �daren�n jeneratörler�,
�ş mak�neler� , benz�n, motor�n ve adblue �le çalışan her türlü mak�na ve tech�zat �ç�n f�ş
karşılığında �ht�yaç n�spet�nde �daren�n �sted�ğ� yerlere pey der pey akaryakıt alımı yapılacaktır.

d) İşe başlama tar�h� : 01.07.2023

3-İhalen�n
a) İhale (son tekl�f verme) tar�h ve saat� : 28.03.2023 - 10:30
b) İhale kom�syonunun toplantı yer� (e-tekl�fler�n
açılacağı adres)

: Iğdır Ün�vers�tes� Rektörlüğü İdar� ve Mal� İşler Da�re Başkanlığı Rektörlük B�nası 3. Kat İhale
Salonu Şeh�t Bülent Yurtseven Kampüsü 76000 Iğdır

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.
4.1.2. 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.
4.1.6 Tüzel k�ş� tarafından �ş deney�m�n� göstermek üzere sunulan belgen�n, tüzel k�ş�l�ğ�n yarısından fazla h�sses�ne sah�p ortağına a�t olması hal�nde, Türk�ye
Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� veya yem�nl� mal� müşav�r ya da serbest muhasebec� mal� müşav�r veya noter tarafından �lk �lan tar�h�nden sonra düzenlenen ve
düzenlend�ğ� tar�hten ger�ye doğru son b�r yıldır kes�nt�s�z olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye �l�şk�n b�lg�ler,
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:
4.3.1. İş deney�m�n� gösteren belgelere �l�şk�n b�lg�ler:
Son beş yıl �ç�nde bedel �çeren b�r sözleşme kapsamında kes�n kabul �şlemler� tamamlanan ve tekl�f ed�len bedel�n % 25 oranından az olmamak üzere �hale
konusu �ş veya benzer �şlere �l�şk�n �ş deney�m�n� gösteren belgelere veya teknoloj�k ürün deney�m belges�ne a�t b�lg�ler.
4.3.2. Yetk�l� satıcılığı veya �malatçılığı gösteren belgelere �l�şk�n b�lg�ler:
a) İmalatçı �se �malatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere �l�şk�n b�lg�ler,
b) Yetk�l� satıcı veya yetk�l� tems�lc� �se yetk�l� satıcı ya da yetk�l� tems�lc� olduğunu gösteren belge veya belgelere �l�şk�n b�lg�ler,
c) Türk�ye’de serbest bölgelerde faal�yet göster�yor �se yukarıdak� belgelerde bel�rt�len serbest bölge fal�yet belges�ne �l�şk�n b�lg�ler.
İstekl�ler�n yukarıda sayılan b�lg�lerden, kend� durumuna uygun b�lg� veya b�lg�ler� bel�rten �stekl�ler�n yeterl�k b�lg�ler� tablosu uygun kabul ed�l�r. İstekl�n�n
�malatçı olduğu aşağıdak� belgelerdek� b�lg�ler �le tevs�k ed�l�r.

1-İstekl� b�r "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" �se; Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumu tarafından ver�lm�ş ve �ş b�t�m tar�h�ne kadar
geçerl�l�ğ� olan tekl�f sah�b�n�n Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgey�,



2- İstekl� b�r "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bay�s�" �se; tekl�f sah�b�n�n bay�s� olduğu kuruluş tarafından ver�lm�ş ve �ş b�t�m
tar�h�ne kadar geçerl�l�ğ� olan "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bay�s� Olduğuna Da�r Bay�l�k Yazısı veya Bay�l�k Sözleşmes�"

3-İstekl�ye Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumundan Bay�l�k yapmak üzere ver�lm�ş ve �ş b�t�m tar�h�ne kadar geçerl�l�ğ� olan İstasyonlu Bay�l�k
Belges�n�;

İstekl�ler kend� durumlarına uyan belgey� sunacaktır.

4.4. Bu �halede benzer �ş olarak kabul ed�lecek �şler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektöre yapılan her türlü akaryakıt ürünler� satışı benzer �ş olarak kabul ed�lecekt�r.

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

6. İhaleye sadece yerl� �stekl�ler katılab�lecek olup yerl� malı tekl�f eden yerl� �stekl�ye �halen�n tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında f�yat avantajı
uygulanacaktır.

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 90 (Doksan) 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.


