MUTFAK MALZEMESİ VE SERVİS EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES
ÜNİVERSİTESİ
Mutfak Malzemesi ve Servis Ekipmanı Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/300338
1-İdarenin
a) Adresi : ERCIYES ÜNIVERSITESI REKTÖRLÜGÜ Saglik Kültür ve
Spor Daire Baskanligi 0 38039 TALAS TALAS/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3524375263 - 3524375268
c) Elektronik Posta Adresi : sks.satinalma@erciyes.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mutfak Malzemesi ve Servis Ekipmanı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Öğrenci Yemekhanesi
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip. 75 gün
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Erciyes Üniversitsi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 10.07.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu
serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli
kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik
Belgesi,
Yetkili Servis Belgesi (Kayseri merkezli)
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Tedarik edilecek malların fotoğrafları (firma onaylı) ile birlikte Teknik Şartnameye cevap
verilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Erciyes
Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Bürosu adresinden
satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erciyes Üniversitsi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı Satınalma bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler 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.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.
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Mal/Hizmetin adı
Isıtmalı banket arabası (dijital göstergeli)
Buharlı kaynatma tenceresi (300 lt)
Çalışma tezgahı seri (1400*700*850 mm)
Çalışma tezgahı seri (1900*700*850 mm)
Çalışma tezgahı hareketli (1400*700*850 mm)
Çalışma tezgahı hareketli (1600*700*850 mm)
Demonte istif rafı (1600*550*1600 mm)
Derin çift küvetli tezgah (küvetin ölçüsü 50*70*40 cm, tezgahın ölçüsü 1900*700*850 mm)
El yıkama evyesi (mekanizmalı)
Et askı arabası
Fırın ızgarası
Hijyenik paspas (60*90 cm rampalı)
İki küvetli tezgah (küvetin ölçüsü 50*50*30 cm, tezgahın ölçüsü 1200*700*850 mm, sağ)
İki küvetli tezgah (küvetin ölçüsü 50*50*30 cm, tezgahın ölçüsü 1200*700*850 mm, sol)
İstif tablası (perfore tablalı, 1400*800*570 mm)
İstif tablası (perfore tablalı, 1900*600*570 mm)
Kazan taşıma arabası (900*900*600 mm)
Kombi fırın
Kombi fırın ızgarası
Malzeme dolabı (1200*600*1600 mm)
Kıyma makinası (soğutmalı)
Bıçak sterilizatörü (10 bıçaklık)
Ön yıkama duşu (duvara monte, 190*420*1200 mm)
Ön yıkama duşu tezgaha monteli (150*440*1200 mm)
Geri toplamalı ön yıkama duşu (15 metre)
Konveksiyonel fırın
Yer ocağı (çift brülör)
Fritöz (elektrikli, dolaplı)
Kaynatma tenceresi (150 lt)
Deve boynu mikser
Malzeme arabası (iki katlı)
Malzeme arabası (yük taşıma)
Kepçe askı borusu
Kepçe kevgir dolabı
Polietilen tablalı tezgah
Süzme havuzlu tezgah
Süzme havuzlu tezgah (press tablalı)
Tek küvetli tezgah
Tepsi taşıma arabası
Su sebili (80 lt)
Sıcak servis ünitesi (2400*700*850 mm, tepsi standıyla beraber)
Soğuk servis ünitesi (1400*700*850 mm, tepsi standıyla beraber)
Nötr servis ünitesi (1900* 700*850 mm, tepsi standıyla beraber)
Tepsi istif ünitesi
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