
 
GIDA ÜRÜNLERĠ SATIN ALINACAKTIR 

KIRġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠġLETME VE ĠġTĠRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 
 

6 AYLIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

Ġhale Kayıt 

Numarası 

: 2020/572076 

1-Ġdarenin 

a) Adresi : KIRġEHĠR KIRġEHĠR MERKEZ/KIRġEHĠR 

b) Telefon ve faks 

numarası 

: 3862131023 - 3862131326 

c) Elektronik Posta 

Adresi 

: ihale@kirsehir.bel.tr 

ç) İhale dokümanının 

görülebileceği internet 

adresi (varsa) 

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

 

2-Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve 

miktarı 

: 7 KALEM ET VE ET ÜRÜNLERĠ 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 

Ģartnameden ulaĢılabilir. 

b) Teslim yeri : ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü Depoları 

c) Teslim tarihi : Mal teslimini Belediyenin talep ettiği zamanlarda iĢletmelere sipariĢ fiĢine 

istinaden depo teslim fiĢiyle ‘Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul ĠĢlemleri 

Dair Yönetmelik’ hükümlerine göre teslim alınacaktır. Muayene kabul komisyonu 

tarafından istenildiği takdirde idarenin sorumlusu tarafında kontrol 

yapılabilecektir ve ürün uygun olmadığında yeni ürün aynı gün içerisinde 

istenildiği saatte teslim edilecektir. Belediye talep etmiĢ olduğu et miktarlarının 

tamamını almak zorunda olmayıp idari Ģartnameye göre iĢlem yapacaktır. 

Ürünler SözleĢme imzalandıktan sonra altı ay içerisinde, Ġdarenin ihtiyaçlarına 

göre peyder pey olarak alınacaktır. Ürünler telefon ile sipariĢ verilip aynı gün 

servis öncesi ve ya ertesi güne teslim edilecektir. Ġstenilen saatte teslimatın 

yapılması gerekli olup gecikme yaĢanırsa ve uygunsuz ürün tespit edilirse idare 

gerekirse cezai iĢlem uygulayabilir. Ġl dıĢından alan yükleniciler için sipariĢ bir 

gün önce mail ya da telefon yoluyla verilecek ertesi gün gecikme yaĢanmadan 

eksiksiz teslimat sağlanacaktır. Ürünlerin iĢletmemize teslim esnasında idarece 

görevlendirilecek en az 2(iki) personel tarafından kontrolü yapılıp tartılarak teslim 

alınacaktır. 

 

3- Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : KIRġEHĠR BELEDĠYESĠ NEġET ERTAġ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZĠ 

ġEMSĠ YASTIMAN TOPLANTI SALONU 

b) Tarihi ve saati : 24.11.2020 - 14:00 

 

4. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma 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, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 

Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 



 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 

zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLERĠ 

MÜDÜRLÜĞÜ ĠHALE BĠRĠMĠ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

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, 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 (AltmıĢ) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar: 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 

üzerinde bırakılacaktır. 

 


