piLie ETi ALIMI altmt 4734 saytlt Kamu lhale Kanununun 19 uncu maddesine gdre agrk ihale usulo
ile ihale edilecektir. lhaleye iligkin ayrtnhlt bilgiler agaglda yer almaktadrr:
ihale Kayrt Numarasr

201A1372827

'l-idarenin
a) Adresi

s.D.U.sAGLrK, KUL.VE

b) Telefon ve faks numarasl

24621 1 4802 - 24621 1 4822

sPoR

DA.BSK'LIGI DoGU

YERLESKESI 32260 . ISPARTA MERKEZISPARTA

sksdb@sdu.edu.tr
c) Elektronik Posta Adresi
9) lhale dokumanrnrn gorulebilecegi https://ekap.kik. gov.triEKAP/
internet adresi (varsa)

2-ihale konusu mahn
a) Niteligi, turu ve miktarl

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

Alrml
Eti
Pilig
Kalem
Aynntrh bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dok0manr iginde
bulunan idari sartnameden ulaSllabilir.
SDU. Saglrk Kiiltii. ve Spor Daire Baskanhgl Merkez
Mutfagrna teslim edilecektir.
.ihtiyag listesindeki iir0nler 30.06.2019 tarihine kadar
peyder pey sDU. Saghk K0ltair ve Spol oaire Bagkanh$r
Merkez Mutfagrna teslim edilecektir.
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3- ihalenin
a) Yaprlacagr yer

sou

b) Tarihi ve saati

Yerlegkesi/ lsparta
28.08.2018 - 14:00

Saghk, Kiiltiir

ve spor Daire Bagkanh$r

Dolu

4. ihaleye katttabilme $artlan ve istenilen belgeler ile yeterlik de!erlendirmesinde uygulanacak

kriterlel:
4.1. lhaleye katrlma gartlan ve istenilen belgeler:
4.1.,1.3. lhale konusu maltn sattg faaliyetinin yerine getirilebilmesi igin ilgili mevzuat geregince allnmasl
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-) ihtiyag listesindeki teklif edilecek iiriinlere ait "Grda isletmelerinin kayt ve onay iglemlerine
dair yiinetmelik" kapsamrnda kaytt veya onay belgeleri, (lsletme Kay[ Belgesi veya lgletme

Onay Belgesi) teklif zartryla birtikte ihale komisyonuna

sunulacaktlr.

2-) istekliler HELAL sertifikastnt teklif zarflyla birlikte ihale komisyonuna sunulacaktlr.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduUunu gOsteren imza beyannamesi veya imza sirkuleri;
4.1.2.1. Ger9ek ki9i olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tuzel kigi olmast halinde, ilgisine gOre tUzel kigiligin ortaklan, 0yeleri veya kurucularr ile tuzel
kigiliOin yonetimindeki gOrevlileri belirten son durumu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamtntn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasr halinde, bu bilgilerin t0mUnU gostermek Uzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gosteren belgeler ile tuzel kigiligin noter tasdikli imza
sirk0leri,
4.1.3. $ekli ve igerigi ldari 9artnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. $ekli ve igeri!i ldari $artnamede belirlenen ge9ici teminat.
4.1.5 lhale konusu alrmrn tamamr veya bir ktsmt alt yuklenicilere yaptlrllamaz.
4,2, Ekonomik ve mali yeterlige iligkin belgeler ve bu belgelerin taglmasl gereken
ldare tarafrndan ekonomik ve mali yeterlige iligkin kriter belirtilmemistir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterlige iligkin belgeter ve bu belgelerin taglmasl gereken kriterler:

4,3.1. Tedarik edilecek mallann numuneleri, kataloglarl, fotograflarl ile teknik gadnameye
cevaplafl ve agrklamalafl igeren doki:man:
aF lstektiter ihtiyag listesindeki teklif verecekleri 0runlere ait MARKA listesini kageli imzah
gekilde Teklif Zarflnda bir liste halinde sunacaklardrr, (istekliler tataflndan sunulan markalar
teknik gartnameye birebir uygun olacakttr.)
bF lhale Komisyonu teklif edilen malzemeletin teknik gartnamede yer alan kriterlere
uygunlugunu belirlemek amactyla, en avantailr tekliflerden baglamak Ozere firmalardan ihale
sonrasrnda numune isteyebilecektir. ldaremizin talebi iizerine numuneler minimum olijinal
ambalajlannda, 72 saat iginde komisyona teslim edilecektir. Zamanrnda numunesini tesllm
etmeyen tirmalar de$erlendirme dtgt btraktlacakttr.
c)- istekliler teklif ettiklerl malzemenin teknik gartnameye uygun oldulunu teklif mektubunda
kabul ve taahhiit etmektedir. lhale komisyonu taraflndan numune incelemesi strastnda tespit
edilemeyen kusurlar, muayene kabul komisyonu taraftndan tespit edilebitir. ltrate
komisyonunca yaptlan numune incelemesi sonucu malzemenin satln allndlgt gerek9esiyle
istekliler hig bir hak talebinde bulunamaz.
5.Ekonomik agrdan en avantajlr teklif sadece fiyat esastna gore belirlenecektir.
6. lhaleye sadece yerli istekliler kattlabilecektir.

7. lhale dok0manrnrn gorulmesi ve satln altnmast:
7.1. lhale dokumanr, iJarenin adresinde gorulebilir ve 50 TRY (Tiirk Liras0 kargrhOr SDU Saolk,
K0ltiir ve Spor Daire Bagkanhgr Dogu Yerleskesi, lsparta adresinden satrn ahnabilir.
7.2. lhaleye teklif verecek olanlann ihale dokumanrnr satrn almalan veya EKAP 0zerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.

Kulturve Spor Daire Bagkanl$l Dofu
Yerlegkesi/ lsparta adresine elden teslim edilebilecegi gibi, aynt adrese iadeli taahh0tlu posta
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SDU Saghk,

vasrtasryla da gonderilebilir.
9. lstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri igin teklif birim fiyatlar uzerinden vereceklerdir. lhale
sonucu, tizerine ihale yaprlan istekliyle her bir mal kalemi miktan ile bu mal kalemleri igin teklif edilen
birim fiyatlann garprmr sonucu bulunan toplam bedel uzerinden birim fiyat sozlegme imzalanacakttr.
Bu ihalede, igin tamamr igin teklif verilecektir.
10. lstekliler teklif ettikleri bedelin o/o3'tinden az olmamak Ozere kendi belirleyecekleri tutarda geqici
teminat vereceklerdir.
1'1. Verilen tekliflerin gegerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren 90

(doksan) takvim gunudur.

'12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diger hususlar:

lhale, Kanunun 38 inci maddesinde ongorulen agrklama istenmeksizin ekonomik agtdan en avant4ll
teklif ozerinde brrakrlacakhr.

