HALK EKMEK SATIÞ BÜFELERÝ ÝÞÝNE AÝT ÝHALE ÝLANI
SÝMAV BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Mülkiyeti Belediyemize ait Kütahya Ýli, Simav Ýlçesinde bulunan Halk Ekmek Satýþ Büfeleri iþinin
kiraya verilmesi 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açýk Ýhale Usulü ile
ihale edilecektir. Ýhale 25,00 TL muhammen bedel üzerinden açýlacaktýr. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý
bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
1-Ýdarenin
a) Adresi
: Belediye Hizmet Binasý Tabakhane Mh.Belediye Meydaný No:9
Simav / KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarasý : 0 (274) 513 70 07 - 0 (274) 513 70 10
c) Elektronik Posta Adresi : baskan@simav.bel.tr
2-Ýhale konusu iþin
a) Niteliði, türü ve miktarý
: Halk Ekmek Satýþ Büfeleri ile ilgili bilgiler þartnamede
belirtilmiþtir.
b) Yapýlacaðý yer
: Simav/KÜTAHYA
c) Süresi
: Ýþin süresi iþe baþlama tarihinden itibaren 3 (Üç) yýldýr.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
: Belediye Hizmet Binasý Tabakhane Mahallesi, Belediye Meydaný
No:9 Baþkanlýk Makamý Encümen Odasý Simav / KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati
: 21.01.2022 - 10:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
a)Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasý yazýlý olan Nüfus cüzdan fotokopisi.
b)Fýrýn Üretici/ imalatý ile ilgili Vergi Levhasý Fotokopisi
c)Fýrýncýlar Odasýndan alýnmýþ Oda Kayýt Belgesi 2022 tarihli aslý veya fotokopisi,
d)Halen aktif Fýrýna sahip olunduðunun belgelenmesi için gerekli üretim evraklarý,
e)Tebligat için Ýkametgâh belgesi.
f)Yüklenici Halk Ekmek Satýþ Büfelerinde kira sözleþmesi süresince Fýrýncýlar Odasýnýn yayýnlamýþ
tavan fiyatýndan en az 0,50 kuruþ daha ucuza ekmek satmayý kabul ve taahhüt edeceðine dair
okunaklý ve imzalý taahhüt evraký,
g)Belediye veznesine yatýrdýklarý geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu
(süresiz).
h)Simav Belediyesine borcu bulunmadýðýna dair Simav Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüðünden
alýnmýþ borcu yoktur belgesinin aslý.
I)2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununa göre herhangi bir þekilde yasaklý ve/veya cezalý olmadýðýna
dair beyaný.
j) Ýsteklilerin Banka Hesap Iban Numarasý (Nakit Geçici teminat iadesi için)
k)Þartname alýndý makbuzu. Ýhaleye iþtirak edecek gerçek ve tüzel kiþiler ihale þartnamesini
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüðünden ücreti karþýlýðý temin edebilirler.
l) Adli makamlardan alýnmýþ yeni tarihli Sabýka Kaydý (FETÖ ve diðer terör örgütü ile iliþkisi, iltisaklý
veya irtibatlý olup hakkýnda tutuklama, çocuk istismarý, uyuþturucu, yüz kýzartýcý suçlardan hüküm
giyme veya açýlmýþ dava dosyasý ve Cumhuriyet savcýlýðýnca soruþturma veya kovuþturmasý
bulunan kiþi ve kurumlar ihaleye katýlamaz, aksi tespit edildiðinde ihaleyi almaya hak kazanmýþ olsa
bile fesih sebebidir.)
m) Halk Ekmek Satýþ Büfesi kira þartnamesinin, her sayfasý ayrý ayrý ihaleye girecek olan istekli
tarafýndan imzalanmasý.
n) Özel kiþiler adýna vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile Ýmza
beyannamesi
o) Tüzel kiþiler için: 2022 yýlýnda alýnmýþ kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi odasýndan ya da
ilgili meslek odasýndan oda sicil kaydý, teklifte bulunacak kiþilerin noterden tasdikli yetki belgesi
ve/veya imza sirküleri. Tüzel kiþiler adýna vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli
vekâletname ile Ýmza beyannamesi.
p)Ortak giriþim olmasý halinde ortak giriþimi oluþturan gerçek ve tüzel kiþilerin Her birinin kendileri
ile ilgili maddelerdeki temin edecekleri belgeler. Ortak giriþim beyannamesi (Ýþ ortaklýðý).
q)Dernek ve Kooperatifler Ýçin: Dernek Tüzüðünün onaylý sureti, Kooperatif ana
sözleþmesinin onaylý sureti – Karar defterlerinin ilgili sayfasýnýn onaylý
sureti – yetkilinin onaylý imza beyannamesi.
r)Dernek, Kooperatif, Vakýf, Sendika, Siyasi Parti vb kurum ve kuruluþlardan Simav
Belediyesine borcu bulunmadýðýna dair Simav Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüðünden alýnmýþ
borcu yoktur belgesinin aslý, Þartname alýndý makbuzu, geçici teminat makbuzu veya banka geçici
teminat mektubu, Taþýnmaza ait kira þartnamesinin, her sayfasý ayrý ayrý ihaleye girecek olan istekli
tarafýndan imzalanmasý dýþýndaki belgeler aranmaz.
4.1.2. Ýþin muhammen Halk Ekmek Satýþ büfe kira bedeli aylýk 25,00.-TL (Türk Lirasý) x 36 Ay =
900,00.- TL (Türk Lirasý) 'dýr. Geçici teminat tutarý muhammen bedelin % 3'ü olan 27,00.-TL (Türk
Lirasý)' dan az olmayacaktýr.
4.1.3. Ýþtirakçiler geçici teminatlarýný 20.01.2022 tarih ve saat 16:30 a kadar Simav Belediye
Baþkanlýðý Mali Hizmetler Müdürlüðü Tahsilât Servisine nakit olarak yatýracaklar ya da süresiz
Banka Teminat Mektubunu sunacaklardýr.
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.2.1. Ýhaleye gerçek kiþi ve tüzel kiþi ile kooperatif ve dernekler girebilecektir.
4.3. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
4.3.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000,00.-TL (Bin Türk Lirasý) karþýlýðý
SÝMAV BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Mali Hizmetler Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir.
4.3.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur.
5. Ýstekliler ihale dosyasýný 20.01.2022 tarih ve saat 16:30 a kadar Simav Belediye Baþkanlýðý Mali
Hizmetler Müdürlüðü adresine elden teslim edebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta
vasýtasýyla da gönderebilir.
6. Ýhaleyi kazanan Yükleniciye Sözleþmeye davet yazýsý teblið edildikten sonra Yüklenici
Sözleþmeyi imzalamadan önce ihale tarihi itibari ile þartnamede yazýlý belgeleri ibraz etmek
zorundadýr.
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