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Bclediyemiztarafından yapılacak olan Ekmeklik Buğday Unu Alımına ilişkin ilan metni yazlmz
ckiııde sunulmuştur. İlgili ilanın Belediye web sitesinde yayınlanması hususunda;

Gereğini rica olunur.
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EKMEKLiK BUĞDAY UNU
KtlLU BELEDİYE BASKANLIĞİ

LKLIEKLiK BUĞDAy UNU alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun l9 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

eıii iecektir. İhaleye ilişkin ayrınillı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarısı ı 20201491457

| -İdarenin

a),\dresi : CAMIKEBIR MAHALLESI OLOF PALME BULVARI NO:l/20l
42770KULalKoNYA

b) ı'eiefon ve faks numarası : 4449ü4 - 33264t2l50

c}ı lcktronikPostaAdresi : bilgi@kulu.bel.tr

ı:) ihale dokümaııının görülebileceği intemet : https://ekap.kik.gov.trlEKAP/

ıı.ır..,si (varsa)

2-İhale konusu mılın

a) Niteliği, türii ve mikiarı

b)'leslim yeri

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

l4,() Torbı Ekmeklik Buğdıy Unu MaI Alımı
Ayrıntılı bilgiye EkAp,tı yer alan ihıle dokümanı İçinde bulunan idari

şartnameden ulışılabilir.

Kulu Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası İktlsadi İşletmesi' ne Teslim

Edilecektir.

sözleşmenin imzalanmasıylı idarenin yıpıcığı yazılı tılebin ardından

Teknik Şartnamede yer alan kriterlere uygun olarak idarenin istedıği

yere ve idarenin istediği zaman içerisinde teslim edilecektir. İdıre isterşe

mılın teslim yerini değiştirebilir.

Kulu Belediyesi Camikebir Mahallesi Olof Palme Bulvarı No:1/20l

42770 Kulu / KONYA

b)-I'arihi ve saati 06.10.2020 - l1:00

4. İhaleye kıtılabilme şartlırı ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacık kriterler:
4. l. İhaleye kahlma şartlan ve istenilen belgeler:
4. t.2. Teklif verrneye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerİ;
4,1,2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kuruculan ile tüzel kişiliğin
1iinetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
(iazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin ttimünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin notertasdikli imza sirküleri,
.1.1.3. Şekli ve içeriğ İOaıl Şartnamede belirlenen teklif mekfubu.
4.1.4.§ekli ve içeriği İdari Şaıtnamede belirlenen geçici teminat.
4,1,5 ihale konusu a-lımın tamamı veya bir kısmı aii yutıenıcilere yaptınlamaz.
4'2' Ekonomİk vc mılİ Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belge|erin tışımı§ı gcreken kriterler:
İdare arafindan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemi$ir.
4'3' ]ltesleki ve Teknİk Yeterliğe iliŞkin betgeler ve bu belgelerin taşımısı gcreken kriterler:İdı|e tarafrndan mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kıiter belirtilmemiŞir.5,1:nıonomik açıdan en avanıajlı teklif sa;ce fiya-ıesasına gore belirlenecektir.
1 |j]"].v: sadece yerli istekıiier k;;;i;i;;;k;;İ'' "'
:._ln9,,,,,,,,,,,,,,,,ıeookümanınıngöriilmesi:
j.:. j.h"|. dokümanı, idarenin adresinde görtllebilir.7'2' Ihaleye teklif verecek oıu,,ıa"n ıt,J"';;;;;;r, EKAP üzerinden e_imzaku]lanarak indirmeleri zorunludur.
8' 'feklifler' 

ihale tarih 
'" '*tın' *uo-* i<"i, ii"i"İil*ı D".t* ti;;;iliffiooo"ıug, c"rik;;;; ilrı,rıı".ı otof paıme

;1{{:_ti"rüJ,L:ilJex,ı"7iö§vi 
j.iJ#lio""l.;*,;ffiffi;üibi, 

ayniadres. ıuj"ıı tuJı,utıü posta9' Istekliler tek'iflerini, mal kalem-kalemleri için tekliftirim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu, üzerine ihaleiil,H;:lT"#AT#H*3i:i:.dffi*}#1ffi:;'.,"ililltri*#en birim fiyatıann çarpımı sonucu bu,unan

c) 
'I'eslim tarihi
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