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Z.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP tizerinden e-imzakullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Isparta E Tipi Kapalı ve Açık Cezaİnfaz Kurumu Müdürlüğü adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. Istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar iizerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
iizerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktan ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlann
Çalplmı sonucu bulunan toplam bedel tizennden 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.
ll. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
l4. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajh teklif
ii2erinde bırakılacaktır.

5
70000 ADET KEPEKLİ ROLL EKMEK

AANKIRİ KURSUNLU DEVLET HASTANESİ DÖNER SER.IVİAYE İ§LETMESİ

70000 Adet Kepekli Roll Ekmek alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhıle Kayıt Numarası :20211697588

l-İdarenin
a) Adresi : Cömertler Mah. Hilal Sk. No:2 18300 Kurşunlu/Çankın
b) Telefon ve faks numarası :376465|016 -3764652530
c) Elektronik Posta Adresi : kursunludh@gmail.com

ç1 İhale dokiimanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.trlEKAP/
İnternet adresi (varsa)

:

?-Ihale konusu mahn
a) Niteliği, ti,irü ve miktarı : 70.000 Adet

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokıimanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim Yeri : Cömertler Mahallesi Hilal Sokak No:2 Adresinde Faaliyet Gösteren
Kurşunlu İlçe Devlet Hastanesi 2. Kat Yemekhanesidir.

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

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer Cömertler Mahallesi Hilal Sokak No:2 Kurşunlu/Çankırı l8300-

Kurşunlu İlçe Devlet Hastanesi Toplantı Salonu

22.11.2021- l0:00b) Tarihi ve saati

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4..1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel
kiŞilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen
hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan ahnır. EKAP'a kayıtlı olmayan yabancı
ütekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur
i.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
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1.1.s İhaıe konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaphrı|amaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıma§ı gereken kriterler:
ıdare tarafindan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşımasr gereken kriterler:
ıdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
S.E-konomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektiİ.
7. İhale dokiimanının görülmesi:
7.1. Ihale dokiimanı, idarenin adresinde görülebilir.
?.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imzakullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Cömertler Mahallesi Hilal Sokak No:2 Kurşunlı.ı/Çankırı l8300 adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasltasıyla da gönderilebilir.
9. Istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar iizerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
iizerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
ÇarPlml 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.
l2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
Ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
iizerinde bırakılacaklır.
Teslimatlar yüklenici tarafından günlük olacak şekilde idarenin talebi ile Hastanemiz 2. katında bulunan
Yemekhane/mutfak alanına yapılacaktır.Teslimatı yapılması istenen kepekli roll ekmeğin miktan l bir gün
önceden yükleniciye idare tarafından bildirilecektiİ. 

-Ödemeler 
bütçe ve ödenek durumuna göre döner sermaye-öütÇesi 

yada genel bütçeden yapılabilecektir. Ay içinde teslimatı yapılan ürünlerin faturaları en geç l aylık
ölarak kesilecektir.Lüzum halinde her teslimat için fatura düzenlenmesi idare tarafından talep edilecektir.

6
A0 TARAYICI MAL ALIMI

PAMUKKALE BELEDİYESİ BİLGİ İSLEM MÜDÜRLÜĞÜ

A0 Tarayıcı Mal Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun l9 unçu maddesine göre açık ihale usulü
ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP iizerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin aynntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:

irN :202117|5903

1-İdarenin

a) Adı : Pamukkale Belediyesi Bilgi İşlem Müdiirlüğü
b) Adresi : İncilipınar Mah.Fevzi Çakmak Blv. No:234 20100 Pamukkale/

Denizli
,c) Telefon ve faks numarası : 2582969696 -2582117300
'ç; İhaüe dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.trlEKAP/
'e-imza kullanılarak indirilebileceği
'İnternet sayfası

2-ıhak konusu mal alımın
a) Adı
b) Niteliği, ttirti ve miktarı

A0 Taraycı Mal Alımı
1 Adet A0 Tarayıcı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale doki,imanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
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