
2020 Yılı Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 4 ) 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 : 2019/656423
1-İdarenin

a) Adresi : Artvin Çoruh Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanliği Seyitler Yerleşkesi 
08000 ARTVİN MERKEZ/ARTVİN

b) Telefon ve faks numarası : 4662151000 - 4662151029
c) Elektronik Posta Adresi : imi@artvin.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
     internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 95.000 KG KALORİFER YAKITI(FUEL-OİL4) ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi Lojmanlar bölgesi yakıt tankı Merkez 
Artvin Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi 1. grup derslikler yakıt tankı 
Merkez Artvin Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi 2. grup derslikler yakıt 
tankı Merkez Artvin Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi N.GÖKYİĞİT Kongre 
ve Kültür Merkezi yakıt tankı Merkez Artvin Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler 
Yerleşkesi Kapalı Spor Salonu yakıt tankı Seyitler Merkez Artvin Artvin Çoruh 
Üniversitesi Hopa Yerleşkesi yakıt tankı Hopa Artvin Artvin Çoruh Üniversitesi 
Borçka Yerleşkesi Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu yakıt tankı Borçka Artvin 
Artvin Çoruh Üniversitesi Arhavi Yerleşkesi Arhavi MYO Yakıt Tankı Arhavi/ARTVİN

c) Teslim tarihi : 1-Teslim zamanı; a. Satın alınacak kalorifer yakıtı (fuel-oil 4); yüklenici firma 
tarafından, sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare siparişine göre işe 
başlanılıp 31 Aralık 2020 tarihine kadar depo doluluk durumuna göre peyder pey 
idare siparişlerine müteakip teslim edilecektir. Alınacak yakıt en fazla 10 siparişte 
tamamlanacaktır b. Yüklenici, teslim edeceği kalorifer yakıtı (fuel-oil 4) teslim yerine 
Hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında teslim edecektir. Bu bilgiler dışında getirilen 
petrol ürünleri acil ve zaruri durumlarda ihale yetkilisinin uygun görülmesi halinde 
teslim alınabilecektir. c. Teslim süresi: Sipariş tebligatının yapılmasına müteakip 4 
takvim günüdür. Yakıt siparişi; İdare yakıt siparişini bir tanker sıvı yakıt (18-24 ton) 
şeklinde verecektir. Farklı tonaj araçla yakıt teslimleri idarenin uygun görmesi ile 
mümkündür. 2-Teslim programı: İdare yakıt tankeri büyüklükleri aşağıdaki 
gibidir. a. Şehir Yerleşkesi Lojmanlar bölgesi yakıt tankı mevcut 13 ton, (kazan 
dairesi değişmesi beklenmektedir.) b. Şehir Yerleşkesi 1. grup derslikler yakıt tankı 
13 ton c. Şehir Yerleşkesi 2. grup derslikler yakıt tankı 20 ton, (30 tonluk ek tanker 
yapılması beklenmektedir.) d. Şehir Yerleşkesi N.GÖKYİĞİT Kongre ve Kültür 
Merkezi yakıt tankı 30 ton e. Seyitler Yerleşkesi Kapalı Spor Salonu yakıt tankı 11 
ton f. Hopa Yerleşkesi yakıt tankı 30 ton g. Borçka Yerleşkesi yakıt tankı 11 ton ğ. 
Arhavi Yerleşkesi yakıt tankı 15 ton

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Rektörlük Binası Seyitler 

Yerleşkesi/ARTVİN
b) Tarihi ve saati : 27.12.2019 - 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:
İstekliler; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereği EPDK' dan aldıkları, bayii ise Bayilik lisansının, dağıtıcı ise Dağıtıcı 

Lisansının aslını veya noter tasdikli süretini veya aslı iderece görülmüştür şerhi düşülen fotokopisini vereceklerdir.
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 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:
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:

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 Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 311/D Odası 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 60 (altmış) 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. 13 ARALIK 2019                                               B:621.99/M-251

KALORİFER YAKITI (FUEL OİL 4 ) SATIN ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ


