DEWET HASTANESİ -8o.yıı

MOTORiN DİĞER VE KÖMtJR ALIMI
BAKAıI yARDıüucntroAlu

pozıxrı slĞııx gıKANuĞr

MOTORİN DiĞER VE KÖMÜR ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecehir. ihaleye ilişkin altıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale KaJıt
: 2ll9t78825

Numarası

l-İdarenin

a)Adresi

PoZANTI 80.YILDEVLETHASTANESIE_90KARAYOLUÜZERI,
HASTANE, cAD. 01470 POZANTI POZANTUADANA

:

numarası
Posta Adresi

b) Telefon ve faks

:.

32258|3945 - 32258t3919

c) Elektronik

:

adanadhss@sagtikgov.tr

ç) ihale dokümanının görü|ebileceği : https://ekap.kik.gov,trlEKAP/
intemet adresi (varsa)
2-İha|e konusu mahn
a) Niteliği, tiirü ve

b) Teslim

miktarı

yerleri

c) Teslim tarihi

:

8000 Litre Motorin @iğer), 80 Ton Kömür
Aynntıh bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulşılabilir.

:

l. Kalem Motorin, Hastane araçlannın (kiratık dahit) yakrt depolarına,

2. Kalem hastane depo§una

:

Siideşmenin süresi sözleşnenin imzalanmasına müteakip 12 (oniki) ıy
olup, l. kılem hastane araçlınnın (kirıhk dıhil) yaLt depolanna
peyder pey, 2. katem idare larafınİan telefonlrİÜİyİ ile sipariş
geçilmesine müteakip 10 gün içerisinde ilgili depoya mesıi
saıtleri
içerisinde teslimat yapılacaktır.

a) Yapılacağı yer

:

Pozantı 80. Yıl Devlet HııtıD€si
hıstıne Cad. Pozınt/ADANA

b) Tarihi ve saati

: 05.03.2019 - 10:ü)

3- İhalenin

Satrnatmı Birimi - E5 Kırıyolu Üzeri

katıııbilme ŞartIan ve istenilen belgeler ile yeterıik dğerlendirmesinde
1,jh3le.ye
uygulanacık kriterler:
4.1.Ihaleye katılma şartlan ve isıenilen belgeler:'
4'l'lJ, İhale konusu maIın satıŞ faaliyetiniİ yerine getiriIebilmesi için ilgiti mevzuat gereğince
a|ınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veyabelgeIer:
Ihale listesinin t.kılemine teklif ,u"eo i"t"k|ilu";

P.etrot Piyasası Kınunu ve İügilİ Mevzuatı uyannca;
ŞglŞ_:ası
[':S _btl "AkırYıkıt Dağıtım ve PĞdamı xr"uİrşo;- ı." Enerji piyasası Düzentene Kurumu,ndan
@PD§ alınmŞ vize süresi geçmeniş, teklif sahibinin "Akaryakıİ n"pt
Kuruluşu,,
- ;" ;;;"-,
gl9:ğ*: twsik eden lisans betgesini ihale dosyasında sunıcaktır.
Istekli bir "AkırYıkıt Dağltınr Ve Pazaıııma K,r"uıuşu nayısi"_
ise Balliğinin devam ettiğine dair, bıyisi
olduğu AkarYalat Dağıtıın ve. Pa,arlamı Kururuşu'naan
aıınm§,'teİlif
sahibinin nıezııur dağıttm
kuruluŞuıun baYisi olduğuna dair yazısı / belgesi ile n'"u4İ
rıyr"r", nıİr"oıu.u İr-İo-.ndan alınmş Bayi
lisans belgesini ihale dosyısında sunacaktır.

4,1,2,Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi
veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halindİ, noter tasditl; imza
belannamesi,
4'l'2'2' Tijzel kiŞi olması halinde, ilgisine gore ttızeI k§iİigin
o.rnı._ıq,, üyeleri veya kurucuIarı ile tüzeI kişiliğin
Yönetimindeki görevlileri belirten son duru-mu gosterir İi.-."tİİ"iı c-"L.i,
brÜİgil;;;;;;;;;-,nın bir Ticaret
SiciI Gazetesinde bulunmaması halinde, bu biIğle.in
ttı.tı"tı go.t"-.k ti,.eİe ilgiliİicareİ İicı b"ret"ıe.i ,"y"
gösteren be|geler ile tilzeI kişiliğiıİnoter ta;ikli
9r_ T*.]g,
sirküleri,
içerigi idari Şartnamede beliĞ""r.t"İ.lİİ."-ttuİİ
1.1.1. !.!!i
4.t.4. Şekli ve içeriği İdari
Şartnamede belirl"n", g"çi"i t"rnİnuİ
4.1.5 lhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı
JükI;;İ;;İ;; yaptlrılamaz.

*

4,2,

i;

Ekonomik ve nıali yeterliğe ilişkin belgeler"İİve bu belgeterin
taşımasr gereken kriterler:

İdare tarafindan ekonomik ve mali yeterliğe iIişkin
kriter belirtilmemiştir,

43. Mesleki ve Teknik yeterliğe il§kin belgeler ve bu belgelerin tışımısı geıcken kriterler:
İdare taıafmdan mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilınemiştir.
S,Ekonomik açıdan en avantaj lı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Ihale yerli ve yabancı tiim isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında 7o l5 (yüzde
on.beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. Ihale dokümanınııı görtilmesi ve satın alınması:
7.1. İhate dokümanı, idarenin adresinde göriilebilir ve 50 TRY (Iirk Linsı) kaşı!ığ Pozantı 80.Yıl Devlet
Ilıstınesi §ıhnılnı Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklifverecek olanların ihale dokiimanını saün almalan veya EKAP üzerinden e_imza kullanarak
indirmeleri zorunIudur.
E. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pozenn E0. Yıl Devtet lhstınesi SaünaImı Birimi - E5 Kırıyolu Üzeri
hastıne Cad. Pozantı/ADANA adresine e|den teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasltasıyİa da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fıyatlaı izerinden vereceklerdir. ihale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fıyatIarın çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
l0. İstekliler teklif ettikleri bedelin o/o3'ünden az olmamak üz€re kendi belirleyecekleri futarda geçici teminat
vereceklerdir.
l1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaıen 150 §iiz elli) takvim günüdiir.
12. Konsorsi5nım olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlır:
Ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklifüzerinde
bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltrne yapılmayacaktır.

