
Edirne BelediYe BaŞkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Geçici BakımeviBirimi'nde sahiPsiz sokak hayvanlarının tedavisinoe ve kısırIaştırmİ ışıemlerinde kullanılmak
üzere ilaÇ ve sarf malzeme alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine
gÖre aÇık ihale usulü ile ihale edilecektir. ihaleye ilişkin ayrıntı|ı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İlan Bilgileri

İlan Süresi :2l
Yasal Kapsam : 13 bl3
Kalan Süre : İlanınızın yayımlanması için kalan süre 7 gündür.

ED|RNE BELEDlYE BAşKANLıĞıvereniı,ıER İşLERı ıvıüoünı_üĞü soxer HAyvANLARı
GEçlCİ BAK!MEVl giRiMi'l{oe sAHlpSlz soxnx ııafvıı.ıı AFııNıN rrnarıicixntr \rtr

ı\ ı ı^ a YAllln
GEçlcİ BAKıMEVl giRiMi'ı{oe sAHlpslz soKAK HAyvANLARıNıN TEDAvısıNor ve

K.İSlRLAŞTİRMA İŞLEMLERİNDE KULLANİLMAK ÜZERE VE SARF MALZEME AL|Mİ

İhale Kayıt Numarası :2020/203670

t-İdarenin

a) Adresi Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın
Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi
Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:l 22020 - MERKEZ /EDiRNE 22020 Babademirtaş Mah. EDİRNE
MERKEZ/EDİRNE
28 42l 2992 6 - 28 42l 2992 5

satinalmamd@edirne. be|.tr

https ://ekap. kik. gov.trlEKA P/

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç;İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)

e-ınale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 (sekiz) Kısım- l77 (yiizyetmişyedi) Kalem

Sarf
veteriner İlacı ve

Malzemesi

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

Ayrıntılı bilgiye BkAp'ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşı|abilir.

: Ürünler muayene ve kabul işlemlerinin yapılacağı tarihinde
Edirne Belediye Başkanlığı- Veteriner İşleri Müdü.iııgıı- Sokak
Hayvanları Birimi- İstasyon Mahallesi-Onur Sokak - No: l4-
Paşa Çayırı Mevkii-Merkez/Edirne adresine teslim edilecektir.

: sözleşme İmzalandıktan sonra 30 takvim günü içinde mallar
teslim edilecektir.

: Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın
Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi
Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:l 22020 - MERKEZ /
EDİRNE

: l1.05.2020 - 10:00

4, İhaleYe katılabilme Şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacakkriterler:
4.1.|haleye katılma şartları ve istenilen belgeler:4,1,1,3, ihale konusu malın satış faaliyetinİn yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
zorunlu izin, ruhsat veya faa|iyet belgesi veya belgeler:



* Veteriner Tıbbi Ürünter Hakkında Yönetmeliğin 34. Madddesine uygun toptan veya perakende
satış izni belgesini ihale dosyasında sunmak zorundadır.

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 haIinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuiarı 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 be|ge|er ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu betgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafindan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

istekliler katılabilecektir.6. ihaleye sadece yerli

7. ihale
7.1. ihale dokümanı,
7.2. Ihaleye teklif verecek olanların ihale
zorunludur.

dokümanının görülmesi:
idarenin adresinde görülebilir.

dokümanını EkAp üzerinden e-imza ku|lanarak indirmeleri

Bu

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine lıadar Edirne Belediye Başkanlığı Mati Hizmetler Müdürlüğü Satın
Alma Birimi Babademirtaş Malıallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası
No:1 22020 - MERKEZ / EDİRNE: adresıne elden teıslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için tek!if birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ihale
Sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpım| sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

ihalede, kısmı verilebilir

10. lstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi,

12. Konsorsiyum olarak

ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvım günüdür

ihaleye teklif verilemez.

yapılmayacaktır.ihalede elektronik

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakı lacaktı r.

teklif

13. Bu eksiltme


