GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
İSKENDERUN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KURU GIDA MADDELERİ, SICAK VE SOĞUK İÇECEK ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

: 2018/498744

1-İdarenin
a) Adresi

: Yenişehir Mah. M.Çakmak Cad. No:11 K:4 31200 İskenderun/HATAY

b) Telefon ve faks numarası

: 326 613 49 90 - 326 614 16 76

c) Elektronik Posta Adresi

: ihale@iskenderun.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi (varsa)

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

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 3 Kısımda Muhtelif Tür ve Miktarda 84 Kalem Kuru Gıda Maddeleri, Sıcak ve
Soğuk
İçecek
Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

: Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından işletilen Sosyal Tesislerde, Belediyemiz
Yemekhanesinde,
Spor
Kompleksleri(Destek
Hizmetleri
Müdürlüğünün
belirteceği tesislere teslim tesellüm tutanağı ile teslim edilecektir

c) Teslim tarihi

: Yüklenici, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Mal Alımları Denetim,
Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik Hükümlerine, Türk Gıda
kodeksinin ilgili tebliğlerine uygun olarak işe başlama tarihinden itibaren,
idarenin talebi doğrultusunda 345 takvim günü içerisinde partiler halinde (ürün
talebi yüklenici firmanın Belediyemize bildireceği eposta adresine veya fax
numarasına Destek hizmetleri Müdürlüğünün resmi mail adresinden veya fax
numarasından gönderilecektir. Yüklenici gelen ürün taleplerini 4 iş günü (96
saat) içinde idareye teslim edecektir) muhtelif tür ve miktarlardaki ürünler,
Destek Hizmetleri Müdürlüğünün belirteceği tesislere teslim tesellüm tutanağı
ile teslim edilecektir

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: İskenderun Belediyesi Brifing Salonu-Yenişehir Mah. M.Çakmak Cad. No:11 K:3
İskenderun/HATAY

b) Tarihi ve saati

: 02.11.2018 - 10:00

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 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, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması
halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler 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 ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları
içeren doküman:
İstekliler, teklif ettikleri birim fiyat cetvelinde bulunan mal kalemlerine ilişkin olarak teknik şartnamede belirtilen
niteliklere ve standartlara uygunluğunun kontrol edilmesine yönelik olmak üzere, istenilen mal kalemlerinden, pilavlık
pirinç (1/2 kg’lık paket), nohut (1/2 kg’lık paket), kuru fasulye (1/2 kg’lık paket), pilavlık bulgur (1/2 kg’lık paket),

kırmızı mercimek (1/2 kg’lık paket), makarna (1/2 kg’lık paket), arpa şehriye (1/2 kg’lık paket), zeytin yağı (1/2
kg’lık paket), mısırözü yağı (1/2 kg’lık paket), konserve bezelye (1/2 kg’lık paket), konserve taze fasulye (1/2 kg’lık
paket), domates salçası (1/2 kg’lık paket), biber salçası (1/2 kg’lık paket), kaşar peyniri (1 kg’lık paket), beyaz peynir
(1/2 kg’lık paket), kağıt sargılı küp şeker (1 kg’lık paket), süt tozu (1/2 kg’lık paket), çay (5 kg’lık paket), çekilmiş
türk kahvesi (1/2 kg’lık paket), İnstant kahve (1/2 kg’lık paket), sıcak çikolata (1/2 kg’lık paket), sahlep (1/2 kg’lık
paket), süt (1 kg’lık paket, sade gazoz (1 adet 330 ml’lik teneke kutu), meyve suyu (1 adet 330 ml’lik teneke kutu),
meyveli gazoz (1 adet 330 ml’lik teneke kutu), soğuk çay (1 adet 330 ml’lik teneke kutu), sade soda (1 adet 200 ml’lik
cam şişe), meyveli soda (1 adet 200 ml’lik cam şişe), küçük su (1 adet 0,50 lt’lik pet şişe), ihale sırasında teklifleri ile
beraber vereceklerdir. Numuneler kutulara konulacak, kutu üzerine yüklenicinin adı ve kutu içerisindeki gıda
maddelerinin listesi yapıştırılacaktır. Numuneler idare tarafından tutanakla teslim edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 70 TRY (Türk Lirası) karşılığı İskenderun Belediyesi Destek Hizmetleri
Müdürlüğü Kalemi-Yenişehir Mah. M.Çakmak Cad. No:11 K:4 İskenderun/HATAY adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı
dahil 80 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Halk Bankası İskenderun Şubesi İskenderun Belediyesi
TR560001200922300007000026 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman
bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi
ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya
yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese
posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç
ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği
tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İskenderun Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kalemi-Yenişehir Mah.
M.Çakmak Cad. No:11 K:4 İskenderun/HATAY 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, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

