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SAĞLİK BAKANLİĞİ

KoNyA iı- seĞı-ır ıvıüoünı-üĞü

KULu DEVLET xasrııııesi

22 KALEM SEBZE VE MEWE ALlMl alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile iha|e edi|ecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale ı<ayıt Numarası : 202Ol67L728

1-idarenin

a) Adresi : YENI MAHALLE AHMET BARAN cADDEsi a-e ruı-u/rorııya

b) Te|efon ve faks numarası : 3326416100 - 3326410104

c) Elektronik Posta Adresi : kuludhaktif@gmail.com

Ç) itıale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.g ov.trIEKAP/

2-1hale konusu malın

a) Niteliği, türü Ve miktarı : 22KAIEM sEBzE VE MEWE AtıMı

AYrıntılı bilgiYe EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Teslim yeri : KONYA KULU DEVLET HASTANESİ

c) Teslim tarihi : idarenin talep ettiği zaman|arda peyderpey testımat yapılacaktır. idarenin istediği
malzemeler malzeme istek talebinin tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde teslim editecektir.

3- lhalenin

a) Yapılacağı yer : KONYA KULU DEVLET HASTANESİ

b)Tarihi ve saati : 06.0L.2O2l - 10:00

+, ihaleYe katılabilme Şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.. lhaleye katılma şartları ve istenilen be|geler:

4,1,2, Teklif VermeYe Yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4,L.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4,1,2,2, Tüze| kiŞi olması halinde, idari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde ortaklık Bilgilerine ve
Yönetimdeki Görevlilere iliŞkin son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen tek|if mektubu.



4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

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

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

ldare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin be|geler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

ldare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlıteklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

Z. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

z.2. ihaleye teklif verecek olan|arın ihale dokümanını EkAp üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8, Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KONYA KULU DEVLET HASTANEsi adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9, lstekliler tekliflerini, mal ka|em-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için tek|if edilen birim fiyatların
ÇarPlml sonucu bulunan toPlam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamıiçin teklif verilecektir.

10, lstekli|er teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecek|eri 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 yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajh teklif
üzerinde bırakılacaktır.


