
   AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR 
                                          AKDENİZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 
MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2021/204191 

1-İdarenin 

a) Adresi : IHSANIYE MAH. ZEYTINLIBAHÇE CAD. 92 

AKDENİZ/MERSİN 

b) Telefon ve faks numarası : 3243366583 - 3243367204 

c) Elektronik Posta Adresi : ihale@akdeniz.bel.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet 

adresi (varsa) 

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

 
2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Motorin 700.000 LT Kurşunsuz Benzin(95 Oktan) 25.000 LT 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yerleri : Ayrıntılı bilgi Teknik Şartnamede belirtilmektedir. 

c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA 5 İŞ GÜNÜ İÇİNDE 

İŞE BAŞLANACAK OLUP,580 TAKVİM GÜNÜ (31/12/2022 

TARİHİNE KADAR) İÇERİSİNDE İDAREYE TESLİM 

EDİLECEKTİR. 

 
3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu - iHSANIYE MAH. 

ZEYTINLIBAHÇE CAD. 92 - AKDENİZ / MERSİN 

b) Tarihi ve saati : 10.05.2021 - 14:00 

 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 
İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise:Enerji Piyasası Düzenleme  Kurumu 
tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir 
belge, 

İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise;Teklif sahibinin bayisi 
olduğu kuruluştan verilmiş ''Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi '' olduğuna 
dair belge. 

 
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, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel 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 yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali 



müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 
gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler 

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar 

nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak 

sağlanabilir. 

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri: 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu 

veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu 

veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını 

göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart 

forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin 

birlikte sağlanması zorunludur. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 

b) Mal satışları ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, 

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 

Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, mal satışları ile 

ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini 

sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde 

belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif 

edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 

deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. 

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler: 

EPDK KALİTE STANDARTLARINA UYGUN BELGE 

Satm Alınan Petrol Üırünleri, EPDK'nın belirlemiş olduğu standartlar ve/veya TSE Başkanlıgı ile 

Teknik Şartnamede istenen kriterlere uygun olacaktır. Bu miktarlar yüklenicinin vermiş olduğu 

birim fiyat teklifini aşmamak kaydıyla değişiklik arz edebilir. İdarenin ihtiyacının karşılanması 

amacı ile satın alınacak akaryakıt iirünlerinin, yürürlükteki TSE standartlarına 

uygun(güncellenmesi durumunda muadiline) veya Tüpraş spesifikasyonlarına uygun, 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18. Maddesinde yer alan Ulusal Marker işaretlemesinin 

uygulanması, bu konuda yayımlanmış akaryakıt tebliğ, genelge, kurul kararları ile yapılan 

düzenlemelere, usul ve esaslara uygun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve Orman 

Bakanlığının hava kirliliğini önleme özelliklerini taşıyacaktır 



4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki 

belgeler: 

İstekli firma, Akdeniz Belediyesi sınırlarında en az 2 (iki) adet ve yurt genelinde de 80 (seksen) 

ilin az 60 (altmış) ilinde (Otomatik Yakıt Alma Sistemi) OYAS sistemine dahil istasyonu/bayisi 

olduğunu ihale teklif dosyasında sunmak zorundadır. Bu istasyonların ünvan , adres ve iletişim 

bilgilerinin yazıldığı listeyi (EPDK) listesinden veya bağlı bulunduğu dağıtım firmasından 

onaylatarak ihale dosyasına eklemesi zorunludur. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. 

Akaryakıt ve Madeni Yağ Alım-Satım İşleri 

 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur. 
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKDENİZ BELEDİYESİ İHALELİ İŞLER BİRİMİ adresine 
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. 
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
 
14.Diğer hususlar: 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır. 

 


