
T.C 
NAZIMİYE KAYMAKAMLIĞI 

 KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 
İHALE İLANI 

2020 Yılı KÖYDES programı kapsamında  Nazımiye İlçe Köy Yollarında Kullanılmak üzere 

21000 litre Motorin Alımı İşi ile İhale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır 

  

İhale Kayıt No: 2020/2 

  

1- Birliğin: 

    a) Adı                                                : Nazımiye Köylere Hizmet Götürme Birliği 

    b) Adresi                                           : Hükümet Konağı Nazımiye /TUNCELİ 

    c) Telefon – Faks Numarası              :  0 428 411 25 24-0 428 411 2053  

    d) Elektronik Posta Adresi                 :  www.nazimiye.gov.tr   

  

2- İhale Konusu Mal Alımı İşinin: 

    a) Adı                                                 : Nazımiye İlçe Köy Yollarında Kullanılmak  Üzere   21000 

Litre Motorin Alımı İşi 

    b) Niteliği                                           : Mal Alımı 

   c) Türü  Miktarı                                  : 21.000 Litre Motorin ( Euro Dizel ) 

 

        

           

3- İhale Konusu Mal Alımı İşinin: 

  a)  Teslim Yeri                      : İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ambarı 

TUNCELİ 

   b) Teslim  Tarihi                               : Sözleşme İmzalanmasına müteakiben peyder pey 30 ( otuz) 

gün içerisinde teslim edilecektir.  

  

4- İhalenin: 
    a) Yapılacağı Yer                              : Nazımiye Kaymakamlığı  Kaymakamlık Toplantı Salonu     

    b) Tarih ve Saati                                : 18/06/2020 Perşembe Günü  Saat 11: 00  

    c) İhale Şekli                                     : Açık İhale Usulü. 

    d) Son Teklif alma  tarih ve saati      : 18/06/2020 Perşembe Günü  Saat 10:59  

 

 

   e) İhale Dokümanının alınacağı Yer ve Bedeli: Köylere Hizmet Götürme Birliği Saymanlığı. İhale 

dosyası bedeli 500,00 TL ( Beşyüz TL) olup,   Birliğin Nazımiye Ziraat Bankasındaki 8078827-5025 

nolu hesabına yatırılarak dekontunun ibraz edilmesi halinde ihale dokümanı verilecektir.  

5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler; 

5.1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler. 

5.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta 

adresi. 

5.1.2. İhale konuş malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 

zorunlu izin , ruhsat ve faaliyet belgesi veya belgeleri, 

a) İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme ve  Kurumu 

tarafından verilmiş, teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğuna dair belge, 

b) İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama kuruluşu  bayisi ise; Bayisi olduğu Firma tarafından 

verilmiş, teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu bayisi  olduğuna dair belge, 

c) İsteklinin Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından verilmiş olan İstasyonlu 

Bayilik Belgesi,  

d) İsteklinin bağlı olduğu Belediye tarafından verilmiş İşyeri açma ve Çalışma İzni, 

5.1.3. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge; 

5.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 

5.1.4.1 Gerçek kişi olması halinde Noter Tasdikli imza beyannamesi  

5.1.4.2.Tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten 

son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile Tüzel kişiliğin noter 

tasdikli imza sirküleri, 



5.1.4.3.Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11.  inci   Maddesinin   (a),(b),(c), 

(ç)(d),(e), (f),(g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin ihale tarihinden önceki üç 

(3) ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname ile 12.inci madde (İhaleye 

katılamayacak olanlar) ilişkin taahhütname 

5.1.4.4 Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 28 maddesinde belirtilen teklif mektubu 

(Teklifleri hazırlanması ve sunulması )  şekilde verilmesi zorunludur Şekli ve içeriği şartnamede 

belirtilen teklif mektubu  

5.1.5 İsteklinin teklif edilen bedelin % 3 den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici 

teminat vereceklerdir.  

 

 5.2. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

5.2.1 İş Deneyim Belgeleri: İsteklinin Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul 

işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya 

benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler iş deneyim belgesi.   

6. İhaleye sadece yerli, istekliler katılabileceklerdir. ( T.C uyruklu gerçek ve tüzel kişiler.)   

7.Teklifler ve ihale katılım dokümanı 18/06/2020 tarihi Perşembe günü saat 10:59`a kadar Nazımiye 

Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresine bizzat teslim edilecektir. Posta ve 

internet yoluyla gönderilen teklifler değerlemeye alınmayacaktır.  

8. İstekliler tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif ettikleri toplam bedel 

üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu ihaleyi alan istekliye toplam bedel üzerinden sözleşme 

imzalanacaktır.  

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici 

teminat vereceklerdir. Teminat mektubu dışındaki nakit teminatlar Birliğin T.C. Ziraat Bankası 

Nazımiye şubesindeki 8078827-5025 nolu geçici teminat hesabına yatırılacaktır. Geçici teminat 

süresi en az 30 gün olacaktır.( Teminat olarak tedavüldeki Türk parası, Bankalar veya özel finans 

kurumları tarafından verilen teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç 

borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilecektir.  

10. İhale uhdesinde kalan yükümlü 3 ( üç) ay süreli % 6 kesin teminat verecektir. 

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

12. İşin kontrolörlüğü Nazımiye Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı ve 

Valilikçe (İl Özel İdaresi ) yapacak olup yüklenici görevlendirilen teknik elemanların talimatlarına 

aynen uyacaktır. İdare gerekli gördüğü takdirde işi kontrolünde sorumlu teknik elamanları 

değiştirebilir.  

13. İşin süresi sözleşme  tarihinden itibaren 30 takvim günü olup, işin zamanında bitirilmemesi 

halinde her geçen gün için sözleşme bedelinin % 0.5 i ( binde beşi ) kadar ceza kesilir. Hak ediş 

ödemesi iş bitiminde ödenek geldiği takdirde bir seferde ödenecektir.  

14.Fiyat farkı ve avans verilmeyecektir.  

15. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

16. İstekliler tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapacak olup 2. maddenin (c) bendinde 

belirtilen işler toplam üzerinden teklif vereceklerdir.  

17.Birkaç istekli tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif verildiği ve bunlarında aynı ve uygun 

bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda ekonomik açıdan en avantajlı teklifte bulunan 

isteklilerin hazır olması halinde isteklilerden ikinci bir yazılı teklif istenilir. Bu Karar üzerine 

isteklilerin mevcut en düşük tekliften daha düşük teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi 

vermeyen istekli ihaleden çekilmiş sayılır. Bu aşamada verilen en düşük teklif komisyonca uygun 

bedel kabul edilebilir ve bunlardan ekonomik açıdan en avantajlı teklif verene ihale yapılır. İstekliler 

yazılı olarak oluşan en düşük teklif vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verir. İdare 

gerekli gördüğü takdirde, ikinci ve sonraki teklifleri ( tekrar ) teklif alabilir. 

18. Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.  

19. İstekli söz konusu iş için teklif vermesi durumunda; İdari, teknik şartname, proje ve sözleşme 

tasarısında belirtilen tüm şartları peşinen kabul etmiş sayılır.    

20. Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanununa tabi 

değildir. 08/06/2020 
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