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KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞrNA
İlçemiz Devlet Hastanesine 20|91633489 KİK numaralr 15 Kalem Yiyecek Ve İçecek Alımı
Ihalesi yapılacağından ekte gönderilen ilanın |6.|2.2019 tarihinden itibaren Belediyeniz ses yayın cihazı
ile ilan edilerek buna ait ilan tutanağının gönderilmesini arz ederim.
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:
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Adet İhale İlanı

Yenimahalle Kozanlı Yolu Kulu / KONYAAyrıntılı bilgi için irtibat
Tel: (0332) 641 6100 Faks: (0332)64| 0|04
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Önder GÖNEN
im

T.c.
SAĞLİK BAKANLİĞİ
KoNyA lu sıĞı_ıx ıuüoünüı_üĞü
KuLU DEVLET rıısreııesi
KALEM yivecex ve lçecex ALıMı alımı 4734 sayılı Kamu lhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihate usulü ile ihale edilecektir. lhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
15

İhale Kayıt Numarası

20,t9/633489

1-İdarenin
a) Adresi

YENİ MAHALLE AHMET BARAN CADDESi 4-A

b) Telefon ve faks numarası

33264t6100 - 332641

c) Elektronik Posta Adresi

kuIudhaktif@gmail.com

ç) lhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)

https://ekap. kik. gov. tr/E l(AP/

KuLUrKoNYA

z-ıhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

01

04

12 KALEM şARKÜTERı ıvııı-zeıvıelERi AL|Mı 3 KALEM
ALıMı
ünüHı_eni
içinde
dokümanı
Ayrıntıtı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

süT vE süT

içecer

KULU DEVLET HASTANESİ

b) Teslim yeri

İdarenin talep ettiği zamanlarda peyderpey teslimat
yapılacaktır. İdarenin istediği malzemeler malzeme istek
talebinin tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 gün

c) Teslim tarihi

içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

KONYA KULU DEVLET HASTANESI

a)Yapı|acağı yer

:

b) Tarihi ve saati

: 03.0f .2020 - 10:00

4. inateye katılabitme şartları ve isteniten belgeler ile yeterlik değerlendİrmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. lhaleye katılma şart|arı ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teİlif 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.ıuzöı rişiblması halinde, iİgisine göre tüze| kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yonetimindeki görevlileri beİrten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tahimının birTicaret ğicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
imza
ilgili Ticaret Sicil Gazete|eri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kiŞiliğin noter tasdikli
sirküleri,
4.1.3. Şeklive içeriği ldari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5 lhale konusu İlımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

kriterler:
4.2. Ekonomik ve malİ yeterliğe ilİşkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
ldare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir,

gereken kriterler:
4.3. Meslekİ ve Teknik yeterliğe ilişkin betgeler ve bu belgelerin taşıması
ldare tarafından meslekive teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir,

S.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin
tamamında % 15 |yiizde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

z. lhale dokümanının gör[ılmesi:
7.1. lhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. lhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını El(AP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.

KONYA KULU DEVLET HASTANESİ adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadelitaahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar

9. lstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. lhale
sonı.ıcu, 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, kısmı teklif verilebilir.
10. lstekliler 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. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer husustar:
lhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı

teklif üzerinde

bı

rakı lacaktı r.

