
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR 
ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARI KĠLĠS 7 ARALIK 
ÜNĠVERSĠTESĠ 
 
3 Kalem Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/42655 

1-Ġdarenin 

a) Adresi : Mehmet Sanli Mah. Dogan Güres Pasa Bulvari 134 79000 

KĠLĠS MERKEZ/KĠLĠS 

b) Telefon ve faks numarası : 3488141086 - 3488142660 

c) Elektronik Posta Adresi : imidb@kilis.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi (varsa) 

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

 
2-Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Üniversitemiz Hizmet TaĢıtları, ĠĢ Makinesi, Jeneratör v.b. 

için 32.000 Litre Motorin (Euro Dizel), 4.000 Litre 

KurĢunsuz Benzin 95 Oktan, 2.500 Litre LPG (Otogaz) 

alımı.  

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 

bulunan idari Ģartnameden ulaĢılabilir. 

b) Teslim yeri : Yüklenici Firma ihale konusu malı, sözleĢme süresi 

içerisinde Ġdarenin ihtiyacına göre istenilen zaman ve 

miktarda peyder pey pompa teslimi Ģeklinde teslim 

edecektir. Bu teslim Ģekli TaĢıtlarda pompa teslimi 

Ģeklinde; ĠĢ Makinesi, Jeneratör v.b. için iĢyeri teslimi 

Ģeklinde yapılacaktır. 

c) Teslim tarihi : Hizmet TaĢıtlarına Otomasyon Sistemi (TaĢıt Tanıma 

Sistemi) kullanılarak "Motorin (Euro Dizel), KurĢunsuz 

Benzin 95 Oktan ve LPG (Otogaz)" akaryakıt satın alınması 

ile ilgili aylık veriler, teknik Ģartnamenin 4.1. maddesinde 

belirtilen bilgileri içerecek Ģekilde raporlanarak, fatura ile 

birlikte aylık hakediĢ için dilekçe ekinde Ġdareye teslim 

edilecektir. 

 
3- Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı Mehmet Sanlı Mah. Doğan GüreĢ PaĢa Blv. No: 

134 KĠLĠS 

b) Tarihi ve saati : 19.02.2018 - 10:30 

 
4. Ġhaleye katılabilme Ģartları 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- 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuatı uyarınca, Ġsteklinin Akaryakıt Dağıtım 
KuruluĢu olması durumunda; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK’dan) 
alınmıĢ Dağıtıcı Lisansı, Ġsteklinin Akaryakıt Ürünleri Bayisi olması durumunda; Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK’dan) alınmıĢ Bayilik Lisansı ve bayisi olduğu akaryakıt dağıtım 
kuruluĢundan alınmıĢ bayiliğin devam ettiğine dair belge veya Bayilik SözleĢmesi.(Söz konusu 
belgeler ihale süresi boyunca geçerli olmalıdır.) 



2- Ġsteklinin LPG Otogaz satmaya yetkili olduğunu gösteren ve ihale süresi boyunca geçerli 
olan EPDK'dan alınmıĢ Lisans Belgesi. 

3- Belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri verilecektir. 

 
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, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler 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.  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  
 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kilis 7 Aralık 
Üniversitesi Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Mehmet Sanlı Mah. Doğan GüreĢ PaĢa Blv. No: 
134 KĠLĠS adresinden satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur.  
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 
BaĢkanlığı Ġhale Bürosu 220 Numaralı Oda / Mehmet Sanlı Mah. Doğan GüreĢ PaĢa Blv. No: 134 
KĠLĠS 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 90 (doksan) takvim günüdür.  
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
13.Diğer hususlar: 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır. 

 


