
KAMU iHALE BULTENi

MAL ALIMI iHALELERi BULTENi

28 NisAN 2021- SaYI4351

4. ihaleye kattlabilme sartlarr ve istenilen belgeler ile yeterlik degerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ihaleye katilma sartlan ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklifvermeye yetkili oldugunu gosteren irnza beyannamesi veya irnza sirkiileri;
4.1.2.1. Gercek kisi olmasi halinde, noter tasdikli irnza beyannamesi,
4.1.2.2. Tiizel kisi olmasi halinde, Idari Sartname ekinde yer alan Tiizel Kisilerde Ortakhk Bilgilerine ve
Yonetimdeki Gorevlilere lliskin Son Durumu Gosterir Beige ile tiizel kisiligin noter tasdikli imza sirkiileri,
4.1.3. Sekli ve icerigi ldari Sartnamede belirlenen teklifmektubu.
4.1.4. Sekli ve icerigi Idari Sartnamede belirlenen gecici teminat.
4.1.5 ihale konusu ahrnm tarnarm veya bir kisrm alt yiiklenicilere yapunlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterlige iliskln belgeler ve bu belgelerin tasrmasi gereken kriterler:
Idare tarafindan ekonomik ve mali yeterlige iliskin kriter belirtilmemistir,

4.3. Mesleki ve Teknik yeterlige ili~kin belgeler ve bu belgelerin tasrmast gereken kriterler:
Idare tarafmdan mesleki ve teknik yeterlige iliskin kriter belirtilmemistir,
5.Ekonomik acidan en avantajh teklif sadece fiyat esasma gore belirlenecektir.
6. Ihaleye sadece yerli istekliler katilabilecektir,
7. ihale dokumarurun goriilmesi:
7.1. Ihale dokumam, idarenin adresinde gorulebilir,
7.2. Ihaleye teklifverecek olanlann ihale dokiimaruru EKAP iizerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Comertler Mahallesi Hilal Sokak No:2 Kursunlu/Cankin 18300 adresine
elden teslim edilebilecegi gibi, ayru adrese iadeli taahhiitlii posta vasrtastyla da gonderilebilir.
9. istekliler tekliflerini, mal kalern-kalemleri icin teklifbirim fiyatlar iizerinden vereceklerdir. lhale sonucu,
iizerine ihale yapilan istekliyle her bir mal kalemi miktan ile bu mal kalemleri icin teklif edilen birim fiyatlann
carpmu sonucu bulunan toplam bedel iizerinden birim fiyat sozlesme irnzalanacaktir.
Bu ihalede, isin tamami icin teklifverilecektir.
10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3 'unden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda gecici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin gecerlilik siiresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altrrus) takvim giiniidiir.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklifverilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapilmayacaktrr.
14. Diger hususlar:
Ihale, Kanunun 38 inci maddesinde ongonilen aciklama istenmeksizin ekonomik acrdan en avantajh teklif
uzerinde birakrlacaktrr.
Teslimatlar yiiklenici tarafindan gunluk olacak sekilde idarenin talebi ile Hastanemiz 2. katmda bulunan
yemekhane/mutfak alanma yaptlacakttr.TeslimatI yaptlmast istenen kepekli roll ekmegin miktan 1 bir gun
onceden yiikleniciye idare tarafmdan bildirilecektir. Odemeler biitl,:eve odenek durumuna gore doner sermaye
biitl,:esiyada genel biitl,:edenyaptlabilecektir. Ay il,:indeteslimatt yaptlan iiriinlerin faturalan en gel,:1 ayltk
olarak kesilecektir.Liizum halinde her teslimat il,:infatura diizenlenmesi idare tarafmdan talep edilecektir.
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c) isteklinin kayith oldugu meslek odasi tarafindan aday veya istekli adma diizenlenen imalat Yeterlik Belgesi,
1;) isteklilerin adlanna veya unvanlanna diizenlenmis olan teklif ettigi mallara iliskin yerli malt belgesi veya
teknolojik ihiin deneyim belgesi,
d) isteklinin altm konusu mah iirettigine iliskin olarak ilgili mevzuat uyannca yetkili kurum veya kuruluslarca
diizenlenen ve isteklinin iiretici veya imalatci oldugunu gosteren belgeler.
-istekliler tarafmdan teklifkapsammda beyan edilecek yetkili saner belgesinin teklif edilen mallann iireticisi
veya dagrncisi tarafmdan duzenlenmis olmasi ve beIge iizerinde diizenlenme tarihinin yer almasr ile beIge
iceriginde ise isteklinin ihale tarihi itibariyle yetkili saticihgmm devam ettiginin anlasilmasi zorunludur.
5. Ekonomik acidan en avantajh teklif sadece fiyat esasma gore belirlenecektir.
6. Ihaleye sadece yerli istekliler katilabilecektir.
7. Ihale dokiirnaru EKAP iizerinden bedelsiz olarak gorulebilir, Ancak, ihaleye teklifverecek olanlann, e-imza
kullanarak EKAP iizerinden ihale dokumamm indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP iizerinden elektronik ortamda haztrlandiktan sonra, e-irnza ile imzalanarak, teklife iliskin
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP iizerinden gonderilecektir,
9. istekliler tekliflerini, her bir is kalerninin rniktan ile bu is kalemleri icin teklif edilen birim fiyatlann carpmu
sonucu bulunan toplam bedel iizerinden teklifbirim fiyat seklinde verilecektir. lhale sonucunda, iizerine ihale
yaptlan istekli ile birim fiyat sozlesrne imzalanacaktir.
10. Bu ihalede, isin tamarm icin teklifverilecektir.
11. istekliler teklif ettikleri bedelin %3 'unden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda gecici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapilmayacaknr.
13. Verilen tekliflerin gecerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altnus) takvim giiniidiir.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklifverilemez.
15. Diger hususlar:
Asm diisiik teklif degerlendirme yontemi: Ihale, Kanunun 38 inci maddesinde ongonilen aciklama istenmeksizin
ekonomik acidan en avantajh teklifiizerinde biraktlacakttr.
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ROLL EKMEK(KEPEKLi)

CANKIRI KURSUNLU DEVLET HASTANESi DO~ER SERMA YE iSLETMESi

Roll Ekmek(Kepekli) ahml4734 sayih Kamu lhale Kanununun 19 uncu maddesine gore acik ihale usulii ile
ihale edilecektir. Ihaleye iliskin aynnnh bilgiler asagida yer almaktadir:
ihale Kayrt Numarasr : 20211245429

l-idarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarasi
c) Elektronik Posta Adresi
f,:) lhale dokiimamnm gorulebilecegi
internet adresi (varsa)

: Comertler Mah. Hilal Sk. No:2 18300 Kursunlu/Cankm
: 3764651016 - 3764652530
: kursunludh@gmail.com
: https:llekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-ihale konusu maIm
a) Niteligi, tiirii ve miktan

b) Teslim yeri

: 4000 Kilogram Kepekli Roll Ekmek
Aynnnh bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokiimaru icinde bulunan
idari sartnameden ulasilabilir,

: Comertler Mahallesi Hilal Sokak No:2 Adresinde faaliyet gosteren
Kursunlu ilc;eDevlet Hastanesi 2. Kat Yemekhanesidir.

: program ve teslim tarihi idare tarafmdan peyder pey bildirilecektir.c) Teslim tarihi

3- ihalenin
a) Yapllacagl yer

b) Tarihi ve saati

: Comertler Mahallesi Hilal Sokak No:2 Kur~unlu/<;:anklfl 18300-
Kur~unlu ilc;eDevlet Hastanesi Toplantl Salonu

: 10.05.2021 - 10:30
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