YAġ HAMUR MAYASI VE KAYA TUZU ALIMI
KIRġEHĠ R BELEDĠ YESĠ Ġ ġLETME VE Ġ ġTĠ RAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
YAġ HAMUR MAYASI VE KAYA TUZU ALIMI 4734 sayı lı Kamu İ hale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açı k ihale usulü ile ihale edilecektir. İ haleye ilişkin ayrı ntı lı bilgiler aşağı da yer
almaktadı r:
Ġ hale Kayı t Numarası

: 2020/470954

1-Ġ darenin
a) Adresi

: KIRġEHĠ R KIRġEHĠ R MERKEZ/KIRġEHĠ R

b) Telefon ve faks numarası

: 3862131023 - 3862131326

c) Elektronik Posta Adresi

: ihale@kirsehir.bel.tr

ç) İ hale dokümanı nı n görülebileceği internet adresi
(varsa)

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

2-Ġ hale konusu malı n
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 1-) 10.000 kilogram YAġ HAMUR MAYASI (500 GR'LIK
PAKETLER HALĠ NDE) 2-) 4.000 kilogram KAYA TUZU (50
KG'LIK ÇUVAL)
Ayrı ntı lı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari Ģartnameden ulaĢı labilir.

b) Teslim yeri

: Kı rĢehir Belediyesi Ġ Ģletme ve Ġ Ģtirakler Müdürlüğü
Belediye Halk Ekmek Fı rı nı Deposu

c) Teslim tarihi

: Ürünler SözleĢme imzalandı ktan sonra 6 (altı ay) boyunca
Ġ darenin ihtiyaçları na göre günlük telefonla ya da mail
ortamı nda sipariĢ verilecek ve sevkiyatlar ilgili birime en
geç 1 gün içinde söylenen saatte teslim edilmesi
istenecektir. Ürünler peyderpey olarak alı nacaktı r.

3- Ġ halenin
a) Yapı lacağı yer

: KIRġEHĠ R BELEDĠ YE BAġKANLIĞI NEġET ERTAġ KÜLTÜR
VE SANAT MERKEZĠ ġEMSĠ YASTIMAN TOPLANTI
SALONU

b) Tarihi ve saati

: 22.09.2020 - 14:00

4. Ġ haleye katı labilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İ haleye katı lma şartları ve istenilen belgeler:
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
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
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İ dari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İ dari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
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 belgeler:

Üretici firma “Gı da üretim sertifikası ’na ve “Gı da sicil sertifikası ’na sahip olacaktı r. Ayrı ca
HACCP ve Ġ SO 22000:2005 belgelerinden birine sahip olacaktı r. Bu Ģartnamede belirtilmeyen
hususlar için TSE’ nün ilgili standardı ve Türk Gı da Kodeksi hükümleri geçerlidir.
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 nı n görülmesi:
7.1. İ hale dokümanı , idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İ haleye teklif verecek olanları n ihale dokümanı nı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRġEHĠ R BELEDĠ YE BAġKANLIĞI MALĠ HĠ ZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ Ġ HALE BĠ RĠ MĠ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vası tası yla da gönderilebilir.
9. İ stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İ hale
sonucu, üzerine ihale yapı lan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatları n çarpı mı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktı r.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İ stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmı Ģ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapı lmayacaktı r.
14.Diğer hususlar:
İ hale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açı klama istenmeksizin ekonomik açı dan en avantajlı
teklif üzerinde bı rakı lacaktı r.

