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Süre ve Yaklaşık M aliyet Bilgileri

İlan  Süresi : 7

Yasal K apsam  : 13 b /l
İlan  Süresi İçin Y aklaşık M aliyet : i. adım ... - 242.832,00
O rta k  Alım  : Hayır
S ın ır Değer : Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında

E -İhale : Hayır

..................... - .................. ........................— .......... -.............. .........7 ^ ---------- i----------t t t i ------------------------------------
M O T O R İN

KÜTAHYA E M E T  İL C E  Ö Z E L  İD A R E M ÜDÜRLÜĞÜ

aluıu 4734 sayılı Kamu Ihaie Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer alma 
İhale  K ayıt N um arası : 2021/147810

1-İdarenin
a) Adresi : K A PA K LICA  M il. 3 E \  L t i .  M EYDANI H l K İ M L İ  KON AC I I 43700 K M L1/KÜTAIIYA
b) Telefon ve faks numarası : 2744613053 - 2744635032
c) Elektronik Posta Adresi : aılemlu»c«,i43(tf';hotmail.iMim

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
adresi (varsa)

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 16.500

A yrıntılı bilgiye E K A P ’ta  yer alan ihale doküm anı içinde bu lunan  idari şartnam eden  ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : A karyak ıt Pom pa f>tasyoııu-Idareııisî halindi* idareye ait i j î u r  İlçe S ın ır la n  içerisindeki Bakı

edilecektir.

c) Teslim tarihi : İda ren in  istediği zam an la rda  fiş karşılığı

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : F in  et t İçe Ö /e l İd a re  M üdürlüğü M iikümet K onağı K at;2  E M E T  KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati : 25.03.2021 - 11:00

4. İhaleye katılab ilm e şa r tla r ı ve istenilen belgeler ile ye terlik  değerlend irm esinde uygu lanacak  k rite r le r :
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malm satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

E l‘i> k  Bayilik Lisansı

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, îdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz.
4.2. Ekonom ik ve m ali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu  belgelerin  taşım ası gereken k rite r le r :
İdaıc tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. M eslekî ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşım ası gereken  k rite r le r :
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya im alatçılığı gösteren  belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkih satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki’belgeler ile

F.PDK Bayilik Lisansı

4.3.2.

4.3.2.I. Yetkili k u ru m  ve k u ru lu ş la ra  kayıtla  ilgili belgeler:

EPDK Bayilik Lisansı

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklii verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-ımza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar L inet s t ve Özel İdare  M üdürlüğü  adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kaîemleri için tek lif birim  fivaîlar üzerinden verereVifrHîr ihaio c^nn™» . — ı—

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


I. Düğer hususlar:
alc, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı tek lif üzerinde buakılacakt

Î3.2021 ilan Önizleme

://ekap. kik.gov. tr/'EKAP/llan/!lanDurum.aspx


