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107'NCi TOPQU ALAY KOMUTANLIGINDAN / SIVEREK

UHT |QME SUTU, DoGAL KAYNAK SUYU. SEFTALI NEKTARI
MIL NMA BA GENEL AY BA KANL

UHT iQME SUTU, DOGAL KAYNAK SUYU, $EFTAL| NEKTARI AIIrr|I 4734 SAYIII KAMU

ihale Kanununun 19 uncu maddesine gdre aQrk ihale usulu ile ihale edilecektlr lhraleye

iligkin ayrrntrlr bilgiler agaQtda yer almaktadrr.

ihale Kayrt Numarasr :2Q171206212

1 - idaren in

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarast

c) Elektronik Posta Adresi
q) lhale dokUmanrntn
gorUlebileceEi internet adresi
(varsa)

2-ihale konusu malrn

a) Nitelrgi, turU ve miktarl

b) Teslim yeri

UHT |QME SUTU YAGLI (2OO ML ) lO OOO ADET
AMBALAJLANMI$ DOGAL KAYNAK SUYU (1.5 LT )

20 000 ADET. $EFTALI NEKTARI (200 ML ) 10 000
ADET.
Ayrrntrlr bilgrye EKAP'ta yer alan ihale dokumant iginde
bulunan idari gartnameden ulagrlabiltr

. 107'nci TopEu Alay K.ltQt Tagtntr (Tuketilebilir) 218 Mal
Saymanlrgr (Siverek) depolartna gartnamede belirtilen
gekilde saymanlrk tarafrnda verilecek tebligattaki miktara
gore teslim ed ilecektir.

: SOZLE$MENiN iMZALANMASINA MUTEAKIP
T$N (TUK ) 218 MAL SAYMANLTGTNA 1 VEYA 3 PART|
HAL INDE TESLiM FDiLFCFKTiR

107 NCi TOPQU At AY KOMUTANLTct iHALE
KOMiSYON BA9KANLTGT SiVERtK/$ANr IURtA
'1 1 05 2017 - 10:00

c) Teslim tarihi

3- lhalenin
a) Yaprlaca$r yer

b) Tarihi ve saati

107'NCl TOPQU ALAY KOMUTANLIGI
sivEREK/$ANLIURFA

: 4145533080 - 4145523178

: ihale 107alay@hotmail. com

https.//ekap kik gov trlEKAP/

4. ihaleye katrlabilme gartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik degerlend irmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. ihaleye katrlma gartlarr ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduQunu gOsteren imza beyannamesr veya imza sirkUleri,
4.1.2.1. Gerqek kigi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. T0zel kiEi olmasr halinde, ilgisine gore tuzel kigiliQin ortaklarr, Uyeleri veya
kurucularr ile tiizel kigiliQin yonetimindeki gorevlileri belirten son durumu gosterir Ticaret
Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamrnrn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasr halinde,
bu bilgilerin tumunU gostermek Uzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarr
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gosteren belgeler ile t.Uzel kiqili$in noter tasdiklt imza sirkUleri,
4.1.3. $ekli ve igeriQi idari $artnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.4. $ekli ve igerigi ldari $artnamede belirlenen geqici teminat
4.1.5 ihale konusu alrmrn tamamt veya bir ktsmr alt yUklenicilere yaptrrtlamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterlige iligkin belgeler ve bu belgelerin tagrmasr gereken
k rite rle r:

idare tarafrndan ekonomik ve mali yeterlige iligkrn kriter belirtilmemigtir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterlige iligkin belgeler ve bu belgelerin taglmast gereken
k rite rle r:

idare tarafrndan mesleki ve teknik yeterlige iligkin kriter belirtilmemiEtir.

5.Ekonomik aqrdan en avantajlr teklif sadece fiyat esasrna gore belirlenecektir

6. ihale yerli ve yabancr tum isteklilere aQrktrr.

7. ihale dokUmanrnrn gorulmesi ve satrn alrnmas
7.1. ihale dokUmanr, idarenin adresinde gorUlebilir ve 25 TRY (TUrk Lirasr) karErlrgr 107 NCi
TOPQU ALAY KOMUTANLTGT iHALE KOMiSYON BA$KANLTGT SiVERTK/gANLTURFA
adresinden satrn alrnabrlir.
7.2. lhaleye teklif verecek olanlarrn ihale dokUmanrnr satrn alnralarr veya EKAP Uzerinden
e-imza kullanarak indirmeleri zoru nludur.

8. Teklifler. rhale tarih ve saatine kadar 107 NCi TOPQU ALAY KOMUTANLIGI iHAl F

KOMiSYON BA$KANLIGI SiVEREK/$ANLIURFA adresine elden teslim edilebilecegi gibi,
aynr adrese iadeli taahhutlU posta vasrtasryla da gonderilebilir.

f . istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri iQrn teklif birim fiyatlar uzerinden vereceklerdlr
ihale sonucu, Uzerine ihale yaprlan istekliyle her bir mal kalemi miktarr ile bu mal kalemlerr
igin teklif edilen birim fryatlarrn garprmr sonucu bulunan toplam bedel uzerinden birim fiyat
sozlegme imzalanacaktrr.
Bu ihalede, krsmr teklif verilebilir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'unden az olmamak uzere kendi belirleyecerrerr
tutarda gegici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geqerlilik sUresi. ihale tarihinden itibaren 180 (yuz seksen) takvim
gunudUr

12. Konsorsryum olarak ihaleye teklif verjlemez.
13. Diger hususlar:
ihale. Kanunun 38 inci maddesinde ongoriilen aqrklama istenmeksizin ekonomik aqrdan en
avantailr teklif Uzerinde brrakrlacaktrr.
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