
ÝLAN
YEMEK HÝZMETÝ ALINACAKTIR

SAÐLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAÝRE BAÞKANLIÐI YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI 
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ

KDPÜ Simav TEF- MYO ve Pazarlar MYO öðrencileri için her türlü malzeme dahil yemek 
piþirme taþýma daðýtma ve sonrasý 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 :2019/81793
1-Ýdarenin
a) Adresi :TAVSANLI YOLU 10. KM. EVLÝYA ÇELEBÝ YERLEÞKESÝ 

KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarasý :2742652031 - 2742652015
c) Elektronik Posta Adresi :sks@dpu.edu.tr
ç) Ýhale dokümanýnýn 
görülebileceði internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu hizmetin
a) Niteliði, türü ve miktarý :KDPÜ SÝMAV TEF _ MYO ve PAZARLAR MYO öðrencileri için 

50.000 öðün olarak toplam öðün miktarý 16 Eylül 2019 -30 Haziran 
2020 tarihleri arasý 173 iþ günü üzerinden tahmini olarak 
hesaplanmýþtýr. Hafta sonu ve Resmi Tatil Günleri dahil deðildir. 
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan 
idari þartnameden ulaþýlabilir.

b) Yapýlacaðý yer :Kütahya Dumlupýnar Üniversitesi Simav TEF - MYO ve Pazarlar 
MYO

c) Süresi :Ýþe baþlama tarihi 16.09.2019, iþin bitiþ tarihi 30.06.2020
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer :KDPÜ Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý Hizmet Binasý
b) Tarihi ve saati :28.03.2019 - 10:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 
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,
Ýsteklinin kendisine ait yemek üretim tesisi için T.C. Tarým ve Orman Bakanlýðýnca 
düzenlenmiþ, faaliyet konusu hazýr yeemk üretimi, tabldot yemek üretimi, gýda üretimi yapan 
iþletmeler, toplu tüketim iþletmeleri olan Gýda üretim izin belgesi ve / veya iþletme kayýt 
belgesinin teklif dosyasýnda sunulmasý zorunludur.
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 % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iþ olarak ihale konusu yemek hizmeti olan tüm kamu kurum kuruluþlarýna veya 
özel sektöre gerçekleþtirilmiþ  yemek hizmeti iþleri kabul edilecektir
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 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý KDPÜ Saðlýk 
Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý Hizmet Binasý 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 KDPÜ Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý Hizmet 
Binasý 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 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diðer hususlar:
Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en 
avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr. 
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