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i].rLU BELEDİYESi H,tr,« EKMEK FABRixısı ixrisıoi işı,nrıvınsixn nrrvırrrix BuGDAy UNU
rur,u nırıoiyn ıaşruxr,ıĞı

KULU nııroiyısİ Hıır EKMEK FABnixası i«risıoi işı,nrııısiın nxırorıi« nuĞmy uNIu aıımı
4734 saYılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu nrad<lesirre göre açık ihale uuliı ile ihale edileccktir. ihaleye ilişkin ayrıııtılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhab Kayıt Numarası : 2O2OI3221O8

1-İdarenin

a) Adresi CAMIKEBIR MAHALLESI OIJOF PALME BULVARI NO:ll201
12770l<IJLuIKOİ{YA

J.ı.lgstt-t - 33261|2|50

bilgir2ıkulu.tıel.tr

lıttps://ekap.kik. goı,. trlLKAP/

b) Telefon ve faks ntımıır.ı§l

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokiirnanrrun görti{ebileceği intemet
adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) N_teliği, tiirü ve miktan 1440 Tortıa Ekmeklik Buğday Unu Mal A|ımı
Ayrıntılı bilgil,e EKAP'ta 1,er alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden uIaşılabilir.

Kulu Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası İktisadi İşletmesi' ne Tes|im
Edilecektir.

b) Teslim veri

c) Teslim tarihi Sözleşmenin imzalanmasıyla idarenin 1,apacağı 1,azılı talebin ardından
Teknik Şartnamedc yer alan kriterlere ulgun olarak idarenin istediği
},erc ı,e siizlcşmede belirtilen zaman i(crisinde teslim cdilecektir, İdare
isterse malın tes|im 1,erini degiştirebilir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer Kulu Beledi"r"esi Camikebir Mahallesi Olof Palme 8ulvarı No: ll20l
.12770 Ku|u / KOIIYA

b) Tarihi ve saati ll7.07.202ll - ll:{X)

4. İhaleye kahlabilnıe şartları ve istenilen belgelerite yeterlik degerlendirmesinde ulgulanacak kriterler:
4.1. jlıaleye katılma şartlan ve istenileıı belgeler:
4.1.2. Teklif verrneye yetkili olduğunu göstereıı imza beyaırnanıesi veya imza siıktileri;
1.|.2.1. Gerçek kişi olması ha]inde, notertasdikli iırıza bevaıınamesi,
4.1,2.2. Ttizel kişi olması halinde, ilgisine göre ttieel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kunıculan ile tiizel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belırten son durumu gösterir Tiçaret Sicil Gazetesi, bu bilgilenn taınanıııun bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulurımaması halinde, bu bilgilerin tümünti gösternıek iizere ilgili Ticaret Sicil (iazeteleri veya bu hususlan
gösteren belgeler ile ttizel kişiliğin noter tasdikli imza sirkiileri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şarmamede belirlenerı teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartrıamede belirleııeıı geçici temınat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamaml veva bir kısmı ıılt _lilklenicilere !aptlnlamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterlğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması geıeken kriterler:

İdare tarafındarı ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmeıniştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeter|ğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıma§r gereken kriterlcr:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmııniştir.
S.Ekonomik açıdarı oı avantajlı teklifsadece tiyat esasına göre belirleııecekdr.
6. İhaleve sadece 1,ffti istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümarıırun görtilmesi:
7. 1. İhale dokii,rnaııı, idarenin adresinde görülebilir.
1.2. jna|eye teklif verecek olanlann ihale doktlrıranını EKAP tizerinden e-imza k-ullaııarak iııdirmeleri zoruırludur.
8. Teklifler, ihale tarü ve saatine kadar Kulu Beledi_vesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Camikebir Mahallesi Olof Palme
Bulvarı No:1/201 4277OKula lKOIIYA adresiııe eldeıı teslim edilebileceği gibi, ayıı ,ıdrcsc iadeli taahlıiitlü posta
vasıtası1,la da gönderilebilt.
9. İstekliler tekliflerini, mal kaleııı-kalemleri için teklif birim fiı-atlar iizerindeıı verecek]crdiı . ihale soııucu, tizerine ihale



yapllan istekliyle her bu mal kalemi miktan ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim tlyatların çarpımı sonucu bulunaır
toplam bedel ii,zerhden birim iıyat sozleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'tlırıden az olnaınak iizere kendi belirlevecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
1 1. Verilen tekliflerın geçerlilik stiresi, ihale taıihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdtu .

12. Konsorsiwm olarak ihaleye teklif verilemez.
13. F,u ihalede elektronik eksiltme yaprlınayacak:tır.

l4.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksiziıı ekonomik açıdar en avantailı teklil lizerinde
bırakılacaktır.


