
 

BASKILI TENEKE KAVURMA KONSERVE KUTUSU (200 gr’lık) 

SATIN ALINACAKTIR 

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Sincan Et Kombinası Müdürlüğünden: 

200 gr’lık Baskılı Teneke Kavurma Konserve Kutusu alımı İdaremizin 412 sayılı 

yönetmeliği kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 

aşağıda yer almaktadır: 

1 - İdarenin 

a) Adı : Et ve Süt Kurumu Sincan Et Kombinası Müdürlüğü 

b) Adresi : İstasyon Mahallesi Ayaş Caddesi No: 78   06930 

SİNCAN/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : 3122701932 - 3122704214 

d) Elektronik Posta Adresi : eren.yavuz@esk.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4.000.000 adet baskılı teneke kavurma konserve kutusu 

alımı. 

b) Teslim yeri : Et ve Süt Kurumu Sincan Et Kombinası Müdürlüğü 

İstasyon Mah. Ayaş Cad. No: 78 Sincan/ANKARA 

c) Teslim tarihi : Kurumun belirlediği program dâhilinde 2021 yılı içinde 

alım konusu malların teslimi yapılacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : İstasyon Mah. Ayaş Cad. No: 78 Sincan/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 26.01.2021 - 14:30 

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 teminat mektubu.  



 

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 

tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

ESK Sincan Et Kombinası Müdürlüğü İstasyon Mah. Ayaş Cad. No: 78 Sincan/ANKARA 

(Malzeme İkmal Şefliği) adresinden satın alınabilir.  

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 120 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Ziraat 

Bankası Sincan Şubesi Iban TR54 0001 0007 3136 2613 0764 81yatırmak zorundadır. Posta 

yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve 

adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası 

bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 

üç gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta 

yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 

olarak kabul edilecektir.  

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Et ve Süt Kurumu Sincan Et Kombinası Müdürlüğü 

İstasyon Mah. Ayaş Cad. No: 78 Sincan/ANKARA 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. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %6’sından az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.  

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - Diğer hususlar: 

Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, ihale konusu malzemeleri ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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