
2021 / 2022 EÐÝTÝM ÖÐRETÝM YILINDA KÜTAHYA ÝLÝ / SÝMAV ÝLÇESÝNDE TAÞIMA KAPSAMINDA BULUNAN 911 
ÝLKOKUL/ORTAOKULE ÖÐRENCÝLERÝNE MALZEME DÂHÝL 179 ÝÞ GÜNÜ 163069 ÖÐÜN ÖÐLE YEMEÐÝ PÝÞÝRÝLMESÝ 
VE DAÐITILMASI 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 :2021/413298
1-Ýdarenin
a) Adresi :SIMAV KAYMAKAMLIGI HÜKÜMET BINASI KAT 2 43500 SÝMAV/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarasý :2745137062 - 2745136744
c) Elektronik Posta Adresi :simav43@meb.gov.tr
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði
 internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu hizmetin
a) Niteliði, türü ve miktarý :Taþýmalý eðitim kapsamýnda bulunan 911 Ýlkokul ve ortaokul öðrencisine 179 iþ günü süreli 

1163069 öðün sýcak öðle yemeði hizmeti alýmý ve 13 taþýma merkezi okul müdürlüðüne 
daðýtýmý iþi
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden 
ulaþýlabilir.

b) Yapýlacaðý yer :Teknik Þartnamede belirtilen okullarda
c) Süresi :Ýþe baþlama tarihi 06.09.2021, iþin bitiþ tarihi 17.06.2022
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer :Simav Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Taþýmalý Eðitim Bürosu Simav-Kütahya
b) Tarihi ve saati :09.08.2021 - 09:00
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,
Gýda Üretim Ýzin Belgesi veya Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðü tarafýndan verilen ihale tarihi itibariyle geçerliliði bulunan istekliye 
ait  “Ýþletme Kayýt Belgesi” (Faaliyet konusu: Hazýr Yemek, Tabldot Yemek Üretimi; Gýda Üretimi Yapan Ýþletmeler)
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, Ýdari Þartname ekinde yer alan Tüzel Kiþilerde Ortaklýk Bilgilerine ve Yönetimdeki 
Görevlilere Ýliþkin Son Durumu Gösterir Belge 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 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,
4.3. 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.
4.3.2. Kapasite raporu:
Ýstekliler baðlý olduðu ilin ticaret ve sanayi odasýndan ihale konusu yemek hizmetinin yapýlacaðý iþ yerine ait en az yemek 
verilecek öðrenci sayýsýnýn 2/3'ü (üçte ikisi) kadar kapasite raporu
4.3.3. Kalite ve standarda iliþkin belgeler:
a)Yemek yapýmýnda kullanýlacak mutfaða ait, ihale tarihi itibariyle geçerli olan TS 8985 Hizmet Yeterlilik Belgesi ve
b)Ýhale tarihi itibariyle geçerli olan ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesini teklifleri ile birlikte sunacaklardýr.
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafýndan akredite edilen belgelendirme kuruluþlarý veya 
Uluslararasý Akreditasyon Forumu Karþýlýklý Tanýnma Antlaþmasýnda yer alan ulusal akreditasyon kurumlarýnca akredite 
edilmiþ belgelendirme kuruluþlarý tarafýndan düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluþlarýnýn, Uluslararasý 
Akreditasyon Forumu Karþýlýklý Tanýnma Antlaþmasýnda yer alan ulusal akreditasyon kurumlarýnca akredite edilmiþ 
belgelendirme kuruluþu olduklarýnýn ve bu kuruluþlarca düzenlenen belgelerin geçerliliðini sürdürdüðünün, Türk Akreditasyon 
Kurumundan alýnacak bir yazý ile teyit edilmesi gerekir. Ýhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yýl içinde alýnan teyit yazýlarý 
geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafýndan akredite edildiði duyurulan belgelendirme kuruluþlarý tarafýndan 
düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markasý taþýyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alýnmasý 
zorunlu deðildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olmasý yeterlidir.
Ýþ ortaklýklarýnda, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunmasý yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.
Kamu ve/veya özel sektörde yapýlan malzemeli/malzemesiz her türlü yemek piþirme, hazýrlama ve daðýtýmý iþleri
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Simav Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Taþýmalý Eðitim Bürosu 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 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
14.Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (R) : Malzemeli Yemek/0,82
Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde 
býrakýlacaktýr.
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