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Süre ve Yaklaşık Mal�yet B�lg�ler�

İlan Süres� : 7

Yasal Kapsam : 13 b/1
İlan Süres� İç�n Yaklaşık Mal�yet : 1. adım ... - 242.832,00
Ortak Alım : Hayır
Sınır Değer : Yaklaşık mal�yet eş�k değer�n dört katına eş�t veya bu değer�n altında
E-İhale : Evet

MADENİ YAĞ VE OTOMOTİV ÖZEL ÜRÜNLERİ
MİHALIÇÇIK BELEDİYESİ 

 
MADENİ YAĞ VE OTOMOTİV ÖZEL ÜRÜNLERİ 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 : 2021/679456
1-İdaren�n
a) Adı : MİHALIÇÇIK BELEDİYESİ
b) Adres� : CAMİKEBİR MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI NO: 40 26900 MİHALIÇÇIK/ESKİŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası : 2226312210 - 2226313430
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 : MADENİ YAĞ VE OTOMOTİV ÖZEL ÜRÜNLERİ
b) N�tel�ğ�, türü ve m�ktarı : 16 KALEM MADENİ YAĞ VE OTOMOTİV ÖZEL ÜRÜNÜ ALIMI

 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 : M�halıççık Beled�ye Şant�yes�
ç) Süres�/tesl�m tar�h� : Sözleşmen�n �mzalandığı tar�hten �t�baren 10 gün �çer�s�nde tesl�mat tamamlanacaktır.
d) İşe başlama tar�h� : Sözleşmen�n �mzalandığı tar�h �t�bar�yle �şe başlanacaktır.

3-İhalen�n
a) İhale (son tekl�f verme) tar�h ve saat� : 03.11.2021 - 10:00
b) İhale kom�syonunun toplantı yer� (e-tekl�fler�n
açılacağı adres)

: MİHALIÇÇIK BELEDİYESİ SATIN ALMA SERVİSİ

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. 
4.2. 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. 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 yapılacaktır. 

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:
 Aşırı düşük tekl�f değerlend�rme yöntem�: İhale, Kanunun 38 �nc� maddes�nde öngörülen açıklama �stenmeks�z�n ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f üzer�nde bırakılacaktır.


