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AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR 

TARSUS İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

AKARYAKIT (BENZİN VE MOTORİN) 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 : 2020/568589 

1-İdarenin 

a) Adresi : Fevzi çakmak Mahallesi Adana Caddesi 59 33460 

TARSUS/MERSİN 

b) Telefon ve faks numarası : 3246247098 - 3246140226 

c) Elektronik Posta Adresi : tarsuspol@egm.gov.tr 

ç) İhale dokümanının 

görülebileceği internet adresi 

(varsa) 

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

 

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Benzin (95 Oktan) =130.000 Litre Motorin =216.000 Litre 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yeri : Akaryakıt ürünleri (Motorin, Kurşunsuz Benzin) İdareye 

ait araçlara takılacak olan ATC ile ATOS'a bağlı istasyon 

pompalarından araç depolarına ve İdarenin aşağıda 

belirtilen hizmet binalarında bulunan Jeneratör yakıt 

depolarına teslim edilecektir. Jeneratör bulunan hizmet 

binaları İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE 

BAĞLI BİRİMLERİNDE BULUNAN 

JENERATÖRLERİN BULUNDUĞU BİNALAR 01-İlçe 

Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası 02-Çevik Kuvvet 

Grup Amirliği Hizmet Binası 03-Yeşil Mahalle Ş. Lütfi 

Can Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası 04-Benli Polis 

Merkezi Amirliği Hizmet Binası 05-Tarsus Polis Merkezi 

Amirliği Hizmet Binası 06-Yeni Mahalle Polis Merkezi 

Amirliği Hizmet Binası 07-Tarsus Bölge Trafik İstasyon 

Amirliği Hizmet Binası Yeni hizmet binası eklenmesi 

halinde jeneratörlerin yakıt ikmalleri yapılacaktır. 

c) Teslim tarihi : Alımlar işe başlanıldığı tarihten itibaren 31.12.2021 

tarihine kadar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet 

araçları için yüklenicinin ATOS'a sahip olan 

istasyonlarında, hizmet binalarında bulunan 

Jeneratörler ve Yer destek cihazları için ise tüm 

masraflar yükleniciye ait olmak üzere (Yükleme, 
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boşaltma, nakliye vb.) idarenin talep ettiği zamanlarda 

teslim edilecektir. 

 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : İlçe Emniyet Müdürlüğü Adana Cad. No:59 2. Kat 

Brifing Salonu Tarsus/MERSİN 

b) Tarihi ve saati : 30.11.2020 - 11:00 

 

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: 

1- İstekli Dağıtıcı ise akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip 

olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Hükümlerine uygun olarak alınmış Dağıtıcı 

Lisansının aslını veya noter tasdikli suretini ibraz edeceklerdir. 

2- İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayii ise 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine 

uygun olarak alınmış Bayi Lisansının aslını veya noter tasdikli sureti ile birlikte Dağıtıcı 

ile yapmış olduğu Tek Elden Satış Sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretini teklif 

ile birlikte sunacaktır. 

3- Türkiye’de Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren istasyonlu akaryakıt Satış Bayileri 

yukarıdaki belgelerin yanı sıra "Serbest Bölge Faaliyet Belgesinin" aslı veya aslına 

uygundur ibareli noter tasdikli suretini ibraz edeceklerdir. 

4- İstekli Müdürlüğümüz Polis Sorumluluk Bölgesi içerisinde istasyon belgesini ve/veya 

sorumluluk bölgemizde gösterebileceği bir istasyonda yakıtın verilebileceğinin 

taahhütnamesini teklifle birlikte sunacaktır. 

 

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: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

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

kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 
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Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere 

ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. 

İsteklilerin resmi ve özel sektörde akaryakıt ürünleri ( Benzin ve Motorin) konusunda 

gerçekleştirilen işler kabul edilecektir. 

 

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

 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 

tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

 

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 Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri 

Büro Amirliği Kat 5 Adana Cad. No:59 Tarsus/MERSİN 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. 

 


