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Ihale Komisyon Başkanlığı

Sayı
Konu

:498003 87- 1 84.02-1917 43 1 /3918
:Kışlık melwe ve sebze alımı ihalesinin ilan edilmesi

Mali Üye Asb.Kd.Çvş.A,G.KORUMAZ

15 Ağustos 2019

DAĞITIM KISMINA YAZILMIŞTIR

İLGİ: (a) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

(b) Bakanlar Kurulunun l4 ocak 2013 tarlh ve 201314211 sayh "Resmi ilan Fiyatları" karan

1. 107'nci Topçu Alay Komutanlığınca "Kışlık meyve ve sebze alımi' işi idarece komisytınumuza
gönderilen onay belgesi gereği 2019/373620 ihale kayıt numarası ile ilgi (b) kanunun l9'uncu
maddesi esaslanna göre açık ihale usulü ile l2.09.2019 taıihinde saat l0:00' da ihale edilecektir.

2. İhalenin duyurulması maksadıyla Ek' te sunulan ihale ilanınrn ilgi (b) esaslanıa uygun olarak;
ilanın Şanlıurfa basın ilan kurumu şube müdiirlüğünce Siverek'te yayu anan 2 adet yerel gazetede
en geÇ 17-08.2019 tarihine kadar yayınlanmasınr, ilanrn yer aldığı gazete nüshalanndan beşer
adedinin faturası ile birlikte ihale tarihinden önce İhale Komisyon Başkanlığına gönderilmesini.

3. İlanın Siverek Belediye Başkanlığı, Ticaret Sanayi odası Başkanlığı, Siverek Kaymakamhğı
ilan panolarına asılarak diizenlenen tutanağın iha|e tarihinden önce taıafımrza gönderilmesini,

4. İhale Komisyonı-ında görevlendirilen personelin iha|e dokiimanını incelemek maksadıyla ilan
tarihini takip eden üç gün içinde ve ihale tarih/saatinde komisyonda hazır bulundurulmasırırn
sağlanmasrnr arz ve rica ederim.
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GEREĞi

S.Nu. Birlik / Kurum

1 Siverek Kaymakamlığı

2- Siverek Belediye Başkanlığına

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına /Siverek

4 Basın l|an Kurumu Şube Müdürlüğüne /Şanlıurfa
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15 Kl*ıM K|şLIK MEYlrı VE §EBZE,Allanİ

5AKANLıĞı ıtısğ,,şaĞı-ıı-ını

,,,,,.,.,.,.,:,.r,a7ıNÇi To
§AYfu3An L|ğİ

c} Teslim tarihi

3- lhalenin
a} Yap!lacağl yç.

b}:Ta.İfti vö saati

EğşığğftlLiAl 6lVERrı(lşANLIURFA

: 1?,:*9.2ü7? - 1ü:üa

+. ihaleye kaİ,labilme şartla.! ve iste ilen belgeler ile yeİerlik değerlendiffflesinde uygü!lanacak
kİiterler:
4.1;,ihalerğ kallıma şa,,tıarü V* isenileİ beige|ör:

sayilI Kam$ ihale Kanununun ı s,nriiu:madcesıne
edılecekiir-

ihale Kayıt lİumaresı :: :20191373€20

1-İüaranina}Adresi '1ffffJ*uoi1,1??o o*"

b} Telefon Ve faks !,juİT]aras! ,. 414Ş533Ü8Ş - 414ğ5z,Şl7e

c} Eıektr§nlk Posta Adresi ,. i*alelŞ7aıay@hatftraiı,ü.şüü,

ç} ihalö doküınanın!n görülabi'eceği internet hltps:llekap. k!k.gov.tr:'EKAP/
ad,esi (Va$a)

KaMı}TAıiLıAı

2-İhale konueu rcalın
a) Nitetiği. iüaü Ve miktaI|

b} TesıiE] yği



4.1.2, Teklif vermeye yeİkili otdUğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2,1. Gerçek kişi olrnasl ha|inde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4,1.2.2. İüzel kişi olmasl halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin orİlklan, üyeleri Veya kurucu|afl iİe tıZel
kişiliğın yönelimindekj gğrevli|€ri beliflen son durumu gostefif Ti6aret sicil Gazetesi, bu biıgiıerin
tamamının bir Ticafet sici1 Gazetesinde bulunmaması haıinde. bu bilgilefin tümünü göstermek üzefe
ilgili Ticaret sicil Gazeteleri Veya bu hususlarl gösİeren belgeler ile tüzel kişiliğin noler tasdikli imza
sirkiileri.
4.1.3. Şekli Ve içeİjği idari Şaıtnamede be|irlenen tekli' mektubu.
4.1,4, Şekli Ve içerjği ldafi Şaİtnamede be|irlenen geçici lerninal.
4,1.5 ihale konusu alımııı tamaml Veya bir kısml aa yükle,üicilefe yapltrllamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeİerliğe ilişkin beıgeler ve bu belgelerin taşımasl gereken kıiterler:

idare taraflndan €konomih ve mali yeterliğe ilişkin kriter beİirtilmemiştir.

4,3. Mesıeki ve Teknik yeterliğe ilişkin beıgeıer ve bu belgĞlerin taşlmas! gereken kfiterler:

ldare taraflndan meslekl ve teknik yeterliğe ilişkin kPiter belirtilmemi$ir.

5,Ekonomik açıda en avantajıl teklif sadece fiyat e§astna göre belirlenecektif.

6, lhaleye sadece yğrli islekjiler katılabılecekıif.

7, lhaIe dokümaninln görülmesi:
7.1. iha|e dokümant, idaıenin adre§inde görülebilir.
7,2. lhaleye t8klif verecek olanlann ihale dokümaninı EKAP iizerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.

8. Teklirler, ihale.tafih ve saatine kadar l07 Nci TOPçu ALAY KoMUTANLıĞ| İHALE KoMisYoN
BAşKANLıG, ŞivEREı{lşANLıuRFA adresine elden tesıim edi}ebİleceği gibi, ayn, adfese iadeli
taahhütlü posta Vsıtasıyla da gönderııebilif.

9. lslekliler ıeklifüerini, maİ kalern_kalemlefi için ıeküif birim fiyetlar üzennden vereceklerdir. ihale
sonucrı, üzerine ihaıe yaplİan istekliyle hef İüir mal kalemi miRarı ile bu mal kalemleri için leklif edilen
birim fiyaüaİln çarpmİ sönu6u bulunan toplam bedel üzefinden birim fiyat sözleşme imza|anacakil..
Bu ihalede klsml teklif vefılebilir.

,ı0. istekliler tekıif en:ikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzeıe k€ di belir'eyecekleri ıutaffa geçici
1emina1 VeIecğklğfdir]

11. VeriIen tekliilerin geç€rlilik sü,esi, ıhale tarihinden ilioarcn 13z ıyüz seksen iki} takvim günüdüi

12. Konsorsiyum oİarak ihaleye teklif Verİlemez

13. Bu ihalede eıeKronik eksiltme yapilmayacaktlr

14.Diğer hususlar:
ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açİkıama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajll
leklif ı]zerinde bl rakllacakt,ı

47.2. ilgili Tçknik şart*arnelerde, idari şartnamedÇ b€İiĞiİme§i isten€n hu§usıarln açlklamasına
ihale d-okümanı içerisinde {ıdari şartname, sözleşmğ şe ihale dokümanına ekli b*lgğİerde} yer
verıımiştir. 47.3. saüğşçne Yapma §üresinin §on ğijrriinün Tatile Te§adüf Etmesi 47"3.t,,ldari
sartnamenin 39. maddesiıde bslirtileü sözleşme yapma sür*siıin §on gününaın tatİl günirne
iesadüf etmesi halinds gözıeşme tati'i takip eden ilk İş günürıde yaplıacakt,.. Bu tarihte sözl*şme
imzalanmamasl halinde idaü şartnamen:n 41 . madde hüküfrİeri uyguıanlr.


