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107 NCi TOPQU ALAY KOI\,IUIANLIGINDAN / SiVEREK

GIDA URUNLERi SATIII nLIruIcaxTIR
NMA BAKANLIGI GENEL KURMAY BASKANLI LILARI VE

9 KALEM YAZLIK MEYVE ALIMI alrmr 4734 sayrlt Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine gore
aQrk ihale usulu ile ihale edilecektrr. ihaleye iligkin ayrrntrlr brlgiler a$agrda yer almaktadrr.
lhale Kayrt Numarasr

1-idarenin

a)Adresi
b) Telefon ve faks numarasr .4145533080 - 4145523178
c) Elektronik Posta Adresi . ihale 1O7alay@hotmail.com
q) ihale dokumanrnrn . https.//ekap. kik gov trlEKAP/
gorulebilece!i internet adresi
(varsa)

2-ihale konusu malrn

a) Niteligi, t0ru ve miktarl

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- lhalenin
a) Yaprlacaor yer

b) Tarihi ve saati

: 2017/195090

. 107'NCI TOPQU ALAY KOI/IUTANLIGI S|VEREK/$ANLIURFA

(YAZL|K MEYVE (9 KtStM) (KARPUZ, KAVUN, KAytSt, KiRAZ,
$EFTAL|. ERiK. UZUM. LiMON, ARMUT)
Ayrrntrlt bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokumanr iqinde bulunan
idari gartnameden ulagtlabtltr

. 107'NCi TOPQU ALAY KOMUTANLIGI 218 IV]AL SAYMANI IGI
sivEREK/$ANLTURFA

: a) Karpuz l1.000 Kg ve $eftali 2 500 Kg.(01 06 2017 -
15.10.2017 tarihine kadar verilecek gunluk tebligatlara gore. 107
nci Topgu Alay Komutanlr0rna teslim edilecektir b) Kavun 8 000
Kg. .(01.07 2017 - 15.10.2017 tarihine kadar verilecek guntuk
tebligatlara gore, 107 nci Topgu Alay KomutanhQrna teslirn
edalecektir c) Kayrsr 2.250 Kg.. Erlk 2.250 Kg (01 .06.201 7-
30.08.2017 tarihrne kadar verilecek gunlUk tebligatlara gdre. 107
nci Topgu Alay Komutanlr0rna teslim edilecektir e Knaz 2.2500
Kg (01.06.2017-15 08.2017 tarih jne kadar veritecek gUnluk
tebligatlara g6re, 107 nci TopQu Alay Komutanlrgtna teslim
edilecektir e) Uzrim 4 000 Kg (01 06 2016-31 10.20'16 tarihine
kadar verilecek gunluk tebligatla ra g6re. 107 nci TopEu Alay
Komutanlr0rna teslim edilecektir f) Armut 3.500 Kg.(01.08.2017-
31 10.2017 tarihine kadar verilecek gunluk tebliga ara gore 107
nci Topgu Alay Komutanhgrna teslim edilecektir g) Limon 5.000
Kg.(01.06.2016-31.10.2017 tarihine kadar verrlecek gunluk
tebiigatlara gore, 107 nci TopEu Alay Komutanlrgrna teslim
edilecektir.

: 107 NCt TOPQU ALAY KOMUTANLTGT iHALE KOMiSyotn
BASKANLTGI SiVEREK/$ANLt URFA
15 05.2017 - 10:00

4. lhaleye katrlabilme gartlarr ve istenilen belgeler ile yeterlik degerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. lhaleye kattlma gartlan ve istenilen belgeler.
4i.2. re,Jif vermeye yetkili oldu0unu gosteren imza beyannamesi veya imza sirkuleri,
4.1.2.1. Gergek kigi olmast halinde, noter tasdikli imza bevannamesr.
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4.1.2.2. Tn2e1kigi olmasr halinde. ilgisine gore tuzel kigili0in ortaklan. uyeleri veya kuruculan ile
tuzel kigiliQin y6netimindeki 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 hususlan gosteren belgeler ile tuzel kigiligin
noter tasdikli imza sirkrllera,
4.1.3. $ekli ve iqerigi idari $artnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. $ekli ve lgerigi ldari $artnamede belirlenen geQici teminat.
4.'1.5 ihale konusu ahmrn tamamr veya bir krsmr alt yukleniqlere yaptrrrlamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterlige iligkin belgeler ve bu belgelerin ta9rmasr gereken kriterler:

idare tarafrndan ekonomik ve mali yeterlige iligkin kriter belirtilmemigtir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterlige iligkin belgeler ve bu belgelerin tagrmasr gereken kriterler:
idare tarafrndan mesleka ve teknik yeterlige iliskin kriter belirtilmem jStir

5.Ekonomik aErdan en avantajh teklif sadece fiyat esasrna gore belirlenecektir.

5. ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.

7. ihale dokumanrnrn gori.ilmesi ve satrn alrnmasrl
7.1. ihale dokumanr, idarenin adresinde gorulebilir ve 25 TRY (Turk Lirasr) kargrlrgr 107 NCi
TOPQU ALAY KOMUTANLTGT iHALE KOM|SYON BA$KANLTGt STVEREK/$ANLtURFA
adresinden satrn alrnabilrr.
7.2. ihaleye teklif verecek olanlann ihale dokumanrnr satrn almalan veya EKAP Uzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklrfler. rhale tanh ve saatrne kadar 107 NCI I OPQU ALAY KOMUTANLIGI iHALE KOMISYON
BA9KANLIGI S|VEREK/$ANLIURFA adresine elden teslim edilebileceoi gibi, aynr adrese iadeli
taahhutlir posta vasrtasryla da gOnderilebilir.

f . istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemlen igin teklif birim fiyatlar uzerinden vereceklerdir ihaie
sonucu, Uzerine ihale yaprlan istekliyle her bir mal kalemi miktan ile bu mal kalemleri rqin teklif
edilen birim fiyatlann garprmt sonucu bulunan toplam bedel uzerinden birim fiyat sOzlegme
imzalanacaktrr.
Bu ihalede. krsmr teklif verilebilir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'iinden az olmamak Uzere kendi belirleyecekleri tutarda geQici
teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geqerlilik stiresi, ihale tarihinden itibaren '150 (yuz elli) takvim guniidur.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diler hususlar:
ihale, Kanunun 38 inci maddesinde ongorulen aErklama istenmeksizin ekonomik aqldan en avanraj
teklif iizer,nde brrakrlacaktrr.
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