
 
GIDA ÜRÜNLERİ  SATIN ALINACAKTIR 

KIRŞEHİ R BELEDİ YESİ  KÜLTÜR VE SOSYAL İ ŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 
 
ET VE TAVUK ÜRÜNLERİ  ALIMI alı mı  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: 
İ hale Kayı t Numarası  : 2020/702395 

1-İ darenin 

a) Adresi : KIRŞEHİ R KIRŞEHİ R MERKEZ/KIRŞEHİ 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-İ hale konusu malı n 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 6 Kalem et ve tavuk ürünleri alı mı  

Ayrı ntı lı  bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı  içinde bulunan idari şartnameden ulaşı labilir. 

b) Teslim yeri : KIRŞEHİ R BELEDİ YESİ  KÜLTÜR VE SOSYAL İ ŞLER MÜDÜRLÜĞÜ DEPOLARI 

c) Teslim tarihi : -Ürünler telefon ile sipariş verilip aynı  gün servis öncesi ve ya ertesi güne teslim edilecektir. İ stenilen saatte teslimatı n 
yapı lması  gerekli olup gecikme yaşanı rsa ve uygunsuz ürün tespit edilirse idare gerekirse cezai işlem uygulayabilir. -
Mal teslimini işverenin talep ettiği zamanlarda sevk irsaliyesine istinaden ‘Mal Alı mları  Denetim, Muayene ve Kabul 
İ şlemleri Dair Yönetmelik’ hükümlerine göre teslim alı nacaktı r. Muayene kabul komisyonu tarafı ndan şartnameye uygun 
olmadı ğı  tespit edilen ürünler aynı  gün içerisinde uygun olan ürün ile değiştirilecektir. -Ürünler Sözleşme imzalandı ktan 
sonra 10 AY içerisinde, İ darenin ihtiyaçları na göre peyder pey olarak alı nacaktı r. 

 
3- İ halenin 
a) Yapı lacağı  yer : KIRŞEHİ R BELEDİ YESİ  NEŞET ERTAŞ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ  ŞEMSİ  YASTIMAN TOPLANTI SALONU 

b) Tarihi ve saati : 14.01.2021 - 14:00 
 
4. İ haleye katı labilme şartları  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, İ dari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklı k Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İ lişkin Son Durumu Gösterir Belge 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 ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşı ması  gereken kriterler: 
İ dare tarafı ndan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşı ması  gereken kriterler: 
İ dare tarafı ndan mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
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 KIRŞEHİ R BELEDİ YE BAŞKANLIĞI MALİ  Hİ ZMETLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ İ HALE Bİ Rİ Mİ  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 90 (Doksan) 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. 

 


