T.C. SAKARYA 5. ÝCRA DAÝRESÝ 2015/355 TLMT.
TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Örnek No: 25*

2016-2017 EÐÝTÝM ÖÐRETÝM YILI ORTAÖÐRETÝM YEMEK
TARAKLI ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ- MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK
2016-2017 Eðitim Öðretim Yýlý Ortaöðretim Yemek hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer
almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
:2016/375547
1-Ýdarenin
a) Adresi
:ULUCAMI MAH. ANKARA CAD.HÜKÜMET KONAGI 54750 ULUCAMÝ
TARAKLI/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarasý :2644912034 - 2644912401
c) Elektronik Posta Adresi
:tarakli54@meb.gov.tr
ç) Ýhale dokümanýnýn
görülebileceði internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu hizmetin
a) Niteliði, türü ve miktarý
:278 öðrenciye 152 gün iki taþýma merkezi okulda öðle yemeði verilmesi
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari
þartnameden ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý yer
:Taraklý Ýlçesi Taraklý Çok Programlý Anadolu Lisesi ve Taraklý Ýmam
Hatip Ortaokulu
c) Süresi
:Ýþe baþlama tarihi 24.10.2016, iþin bitiþ tarihi 09.06.2017
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
:HÜKUMET KONAÐI KAT-1 TARAKLI KAYMAKAMLIÐI TOPLANTI
SALONU
b) Tarihi ve saati
:13.10.2016 - 14:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek
odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir
belge,
4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel
olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Gýda Üretim Ýzin Belgesi veya Ýþletme Kayýt Belgesi,
Ýlgili Kurumlardan Alýnan Ýþyeri Açma ve Çalýþma Ruhsatý
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel
kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla
hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir
tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz
olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyimini gösteren belgeler:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin
% 50 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler
veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diðer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: En az 278 kiþilik kapasite
raporu.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.Kamu ve özel sektörde her türlü yemek hazýrlamasý, üretimi ve bunlarýn daðýtýmý iþleri.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý TARAKLI ÝLÇE MÝLLÝ
EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ ve https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TARAKLI ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ adresine elden teslim
edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her
bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diðer hususlar: Teklifi sýnýr deðerin altýnda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre
açýklama istenecektir.
Basýn : 437790(www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup:
Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli
bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu
kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna
rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn
paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði,
birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden
baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði,
mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ
þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene
gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý
ilan olunur. 23/09/2016
1.Ýhale Tarihi
2.Ýhale Tarihi
Ýhale Yeri
No
1

: 01/11/2016 günü, saat 14:00 - 14:10 arasý.
: 17/11/2016 günü, saat 14:00 - 14:10 arasý.
: Uður Park Ýþletmeciliði Dr.Selahattin Zaim Bulvarý Evrenköy mevkii no:335
Adapazarý/SAKARYA -

Takdir Edilen
Deðeri TL.
60.000,00

Adedi

KDV

1

%1

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
34EP1695 Plakalý , 2008 Model , VOLKSWAGEN
Marka , 3C-PASSAT 1.8 TSI HÝGHLÝNE TÝP Tipli ,
BZB022992 Motor No'lu , WVWZZZ3CZ8P081365
Þasi No'lu , Yakýt Tipi Benzin , Rengi Siyah , sol kapý
altýnda ufak bir çizik olduðu, genel görünümünün iyi
olduðu belirtilen araç.

(ÝÝK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir.
Basýn : 437873(www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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