
AFyoNKARAHiSRn il sn6ltr uUoUnlUGUNe gnGLt sirunrunn5n DEVLET

HnsrRnrsi igiru zors ytLr 10 AyLtK HAztR yEMEK Hizvn Rlttvtt

Afionkarahisar il Saflk Miidilrliifiine BaEh Sinanpaga Oevlet Hastanesi igin 2019 Yrlt 1O Ay[k Hazrr

Yemek Hizmet Ahmr hizmet ahmr 4734 sayrh Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine gOre agrk

ihale usulii ile ihale edilecektir. ihaleye iligkin ayrrntrh bilgiler agairda yer almaktadrr:

3- ihalenin

al Vap'f"caE, ver ll Yukarr Mahalle istiklal Caddesi No:53 Sinanpa$a / AFYoNKARAHiSAR

b) Tarihi ve saati 14.02.2019 - 13:30

4. ihaleye katrlabilme Sartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik deierlendirmesinde uygulanacak

kriterler:
4.1. ihaleye katrlma $artlan ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. ihale konusu i$in yerine getirilmesi igin ahnmasr zorunlu olan ve ilgili mevzuattnda o ig igin

6zelolarak dUzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. bel8eler,

istekli firmalar, 5995 sayrlt Kanun gereii ahnan isletme Kayrt Belgesini ihale dosyasrnda sunacaklardtr.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduf,unu gdsteren imza Beyannamesi veya imza Sirkiileri;
4.1.2.1. Gergek ki5i olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.!.2.2.Iizel kigi olmasr hatinde, ilgisine gdre tuzel kisiliginin ortaklafl, iiyeleri veya kurucularr ile

tiizel kisiligin y6netimdeki gtirevlileri belirten son durumu gtisterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamtntn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasr halinde, bu bilgilerin tilmUnii gdstermek [izere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya.bu hususlan gtisteren belgeler ile tijzel kigiliEin noter tasdikli imza

sirk i.i le ri,
4.1.3. Sekli ve igerifii idari $artnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. $ekli ve igeriEi ldari Sartnamede belirlenen gegici teminat.
4.1.5 ihale konusu igin tamaml veya bir ktsmt alt ytiklenicilere yapttrtlamaz.

4.1.6 TUzel kigi tarafrndan i$ deneyimini gijstermek iizere sunulan belgenin, tilzel kisiligin yarlstndan

fazla hissesine sahip ortagrna ait olmasr halinde, ticaret ve sanayi odasr/ticaret odasl biinyesinde

f-idarenin

a) Adresi
YUKARI MAH. ASIMKOCABIYIK CAD. O 03850 O

si NANPASA/AFYONKARAH iSAR

b) Telefon ve faks numarasl 2723Lr8040 - 2723118030

c) Elektronik Posta Adresi ] sinanpasadevleth@gmail.com

g) ihale dokijmanrnrn gilrUlebilecefi
internet adresi

https://ekap.kik.gov.trlEKAP/

2-ihale konusu hizmetin

Normal Yemek 20000 (Yirmibin) Adet Normal Kahvaltt 6500
(AltrbinbeSytiz) Adet
Aynntrh bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokUmant iginde bulunan idari

rtnameden ula5rlabilir.

a) NiteliEi, tijrii ve
miktarl

Devlet Hastanesi

ma tarihi 01.03.2019, isin bitis tarihi 31.L2.20t9



4,2. Ekonomik ve mali yeterlifie ili$kin belgeler ve bu belgelerin ta5rmasl gereken kriterler:

idare tarafrndan ekonomik ve mali kriter belirtilmemistir.

bulunan ticaret sicil memurluklarr veya serbest muhasebeci, yeminli mali mUsavir ya da serbest

muhasebeci mali miigavir taraftndan ilk ilan tarihinden sonra dUzenlenen ve dUzenlendili tarihten
geriye dofru son bir yrldrr kesintisiz olarak bu gartrn korunduiunu gcisteren, standart forma uygun

4.3, Mesleki ve Teknik yeterliEe iliskin belgeler ve bu belgelerin taSlmasl gereken kriterler:

4.3.1. i5 deneyimini gdsteren belgeler:

Son beg yrl iginde bedel iceren bir sdzle$me kapsamrnda kabul islemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 25 oranrndan az olmamak ijzere, ihale konusu i9 veya benzer iSlere iligkin i9 deneyimini

belgeler veya teknolojik iirun deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iS olarak kabul edilecek igler:

4.4.1.
Ttim Kamu veya dzel Kuru n Yemek Hizmeti isleri benzer is olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik agrdan en avantajlt teklif sadece fiyat esaslna gcire belirlenecektir.

el ihaleye sidece yeili istekliler katrlabilecektir.

7. ihale dokiimanrnrn gdr0lmesi ve sattn altnmast:

7.1. ihale dokiimanr, idarenin adresinde gdriilebilir ve lOOTRY (Ttirk Lirasr) karSrlrtr AFYONKARAHiSAR

siNANPASA DEVLET HAsrANEsi SATIN ALMA BiRiMl adresinden satrn ahnabilir.

7.2. ihaleye teklif verecek olanlarrn ihale dokiimanrnr satrn almalafl veya EKAP tizerinden e-imza

kullanarak indirmeleii zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyonkarahisar SinanpaSa Devlet Hastanesi adresine elden

teslim edilebileceEi gibi, aynr adr€se iadeti taahhi.itlij posta vasrtasryla da giinderilebilir.

9. istekliler tekliflerini, Birim fiyatlar ijzerinden vereceklerdir. ihale sonucu tizerine ihale yaprlan

istekliyle, her bir ig kaleminin miktarr ile bu kalemler igin teklif edilen birim fiyatlartn garplml sonucu

bulunan toplam bedel iizerinden birim fiyat siizlesme imzalanacakttr.

Bu ihalede, igin tamamr igin teklif verilecektir.

10. istekfiler.teklif ettikleri bedelin %3'iinden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda gegici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin gegerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmrg) takvim Siintldiir.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diger hususlar:
Teklifi srnrr deferin alttnda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine gaire aglklama istenecektir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapllmayacaktlr.
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