EKMEKLĠ K BUĞDAY UNU SATIN ALINACAKTIR
KIRġEHĠ R BELEDĠ YESĠ Ġ ġLETME VE Ġ ġTĠ RAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
EKMEKLĠ K BUĞDAY UNU mal alı mı 4734 sayı lı Kamu İ hale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açı k ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden
alı nacaktı r. İ haleye ilişkin ayrı ntı lı bilgiler aşağı da yer almaktadı r:
Ġ KN

: 2020/472302

1-Ġ darenin
a) Adı

: KIRġEHĠ R BELEDĠ YESĠ Ġ ġLETME VE Ġ ġTĠ RAKLER
MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

: KIRġEHĠ R KIRġEHĠ R MERKEZ/KIRġEHĠ R

c) Telefon ve faks numarası

: 3862131023 - 3862131326

ç) İ hale dokümanı nı n görülebileceği ve e- : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
imza kullanı larak indirilebileceği internet
sayfası
2-Ġ hale konusu mal alı mı n
a) Adı

: EKMEKLĠ K BUĞDAY UNU ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

: EKMEKLĠ K BUĞDAY UNU (50 KG ÇUVALLARDA) 10.000
TORBA
Ayrı ntı lı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari Ģartnameden ulaĢı labilir.

c) Yapı lacağı /teslim edileceği yer

: Unun teslim yeri kurumun fı rı n un
bildireceği Ģehir içi farklı bir yer olabilir.

ç) Süresi/teslim tarihi

: Ekmeklik Buğday Unu SözleĢme imzalandı ktan sonra 12
(on iki) ay boyunca Ġ darenin ihtiyaçları na göre günlük
telefonla ya da mail ortamı nda sipariĢ verilecek. Yüklenici
sevkiyatı , ilgili birime en geç 2 gün içinde (söylenen
saatte) belirlenen yere teslim etmekle yükümlüdür. Ürünler
peyderpey olarak alı nacaktı r.

d) İ şe başlama tarihi

: SözleĢme tarihi iĢe baĢlama tarihidir.

deposu

veya

3-Ġ halenin
a) İ hale (son teklif verme) tarih ve
saati

: 06.10.2020 - 10:00

b) İ hale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açı lacağı adres)

: KIRġEHĠ R BELEDĠ YE BAġKANLIĞI NEġET ERTAġ KÜLTÜR
VE SANAT MERKEZĠ Ġ HALE SERVĠ SĠ

4. Ġ haleye katı labilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İ steklilerin ihaleye katı labilmeleri için aşağı da sayı lan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dı şı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamı nda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İ hale konusu malı n satı ş faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alı nması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Ġ haleye katı lan firmalar, üretici firmaya iliĢkin aĢağı daki sertifikaları bulunduracak.



Gı da Üretim Sertifikası
Çalı Ģma Ġ zni ve Gı da Sicil Sertifikası

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
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

tamamı nı n 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
sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İ dari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İ dari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İ hale konusu alı mı n tamamı veya bir kı smı alt yüklenicilere yaptı rı lamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢı ması gereken kriterler:
İ dare tarafı ndan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢı ması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda iliĢkin belgelere ait bilgiler:
1-) Asitlik, sülfürik asit cinsinden kuru maddede en çok %0,07 olacaktı r.
2-) En az % 98 212 mikronluk 70 nolu elekten geçecektir. DüĢme sayı sı en az (sn) 250
olacaktı r.
3-) Ürünlerde kullanı lan katkı maddeleri, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayı lı
Resmî Gazete’de yayı mlanan Türk Gı da Kodeksi Gı da Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde yer
alan hükümlere uygun olmalı dı r.
4-) Ürünler; 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayı lı Resmî Gazete’de yayı mlanan Gı da Hijyeni
Yönetmeliği ve 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayı lı Resmî Gazete’de
yayı mlanan Türk Gı da Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere
uygun olmalı dı r.
5. Ekonomik açı dan en avantajlı teklif sadece fiyat esası na göre belirlenecektir.
6. İ haleye sadece yerli istekliler katı labilecektir.
7. İ hale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanları n,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanı nı indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazı rlandı ktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İ stekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatları n
çarpı mı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İ hale
sonucunda, üzerine ihale yapı lan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktı r.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İ stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapı lmayacaktı r.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmı Ģ) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşı rı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İ hale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açı klama
istenmeksizin ekonomik açı dan en avantajlı teklif üzerinde bı rakı lacaktı r.

