VAN SBÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNİN ACİL KAFETERYA YERİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
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: Yukarıda özellikleri belirtilen Mülkiyeti Hazineye Ait olup, T.C Sağlık Bakanlığı Van İl Sağlık Müdürlüğü’ne
Bağlı Van SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 3 (Üç) yıllık Acil Kafeterya yeri kiralama işi

İhale Usulü

: Söz konusu kantin ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35’inci maddesi a bendine göre Kapalı Teklif Usulü

İhalenin Yapılacağı Yer

: Van İl Sağlık Müdürlüğü ihale toplantı odasında yapılacaktır.

İhale Tarihi ve Saati

: 30/03/2022 tarih ve Saat: 10:00’ da yapılacaktır.

Tekliflerin Sunulacağı Yer

: Van İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Servisi

ile yapılarak kiraya verilecektir.

Tekliflerin Sunulacağı Adres : Van İl Sağlık Müdürlüğü Hatuniye Mahallesi İpekyolu Caddesi İki Nisan Kavşağı İpekyolu / VAN
*İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:
1.İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Van İl Sağlık Müdürlüğümüz Merkezi Satın alma Birimine ihale evrak dosyasını kapalı zarfta
teslim edecekler veya düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul
edilmez.
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2. Geçici teminat: Geçici teminat; tahmini toplam bedelin en az %30 oranında (504.000,00 TL) olup, Teminat Mektubu verilmesi halinde Bankalar
ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları süresiz olacaktır. (Teminat mektubu üzerinde İdarenin adı, İşin adı, Mektup sahibi firma/kişi adı
ve süresiz olduğu ibareleri ve beraberinde Banka Teyit yazısı mutlaka bulunmalıdır.).
3. Şartname bedeli dokümanın alındığına dair makbuz: İhale şartname bedeli 500,00 TL olup Van İl Sağlık Müdürlüğü TR 40 0001 2009 3390 0005
0000 79 iban numarasına Halk Bankası Van Şubesi hesabına eft/havale yapılabileceği gibi Döner Sermaye Muhasebe birimi veznesine de yatırılabilecektir.
Açıklama kısmına ihale adı ve doküman bedeli olduğu belirtilecektir.
4. İhale dokümanı ekinde yer alan teklif mektubu: Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve
tebligata esas açık adresi yazılarak ihale dosyasında sunacaklardır.
5. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu
yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
6. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) 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.
7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza
beyannamesi.
8. İhale tarihi itibariyle Son altı ay içinde alınmış Adli sicil kaydı Belgesi (Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığına [Özel Hukuk Tüzel Kişilerde tüm ortaklar dâhil (halka açık kısmı hariç)] dair Adli Sicil Kayıt Örneğini
(e-Devlet üzerinden yapılan sorgulama belgesi de kabul edilecektir) ihale dosyasında sunmak zorundadır.)
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9. İhalenin İlk İlan tarihinden itibaren, Vergi borcunun bulunmadığına dair belge. (İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dâhil
olmak üzere herhangi bir gün Vergi daireleri veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)
10. İhalenin İlk İlan tarihinden itibaren, SGK borcunun bulunmadığına dair belge. (İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dâhil
olmak üzere herhangi bir gün SGK veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.
11. İlgili Kafeterya İhalesine; kantincilik işletmenliği ustalık belgesi veya mesleki ve teknik diploması (Aşçı, Pastacı, Otelcilik) olan istekliler veya
Kamu kurumlarında kafeterya/kantin işletmeciliği yaptığını belgeleyenler, firmasının faaliyet alanında büfe, kafeterya, lokanta, pastane, otelcilik, market
işletmeciliği yapanlar, yemek hazırlama ve sonrası hizmet gerçekleştiren firmalar girebilir)
12. Yer Gördü Belgesi. İhaleye katılan her istekli, kiralanacak taşınmazı yerinde gördüğüne ve özelliklerini öğrendiğine dair Hastane İdaresince
düzenlenecek belgeyi imzalı şekilde ihale dosyasına ekleyecektir. İlgili belgeyi ihale dosyasına bırakmayan istekliler ihale dışı bırakılacaktır.
İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35’inci maddesi a bendine göre Kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
İhale ile ilgili şartname ve ekleri her gün mesai saatleri içerisinde Van İl Sağlık Müdürlüğü merkezi satın alma biriminde yada
https://vanism.saglik.gov.tr/ adresinde görülebilir.
* Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.
* Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
* İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.
* Firmaların kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan firmaların şartları tam bile olsa ihale dışı bırakılacaktır.
* İhaleye iştirak edeceklerin, İhale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde kapalı zarfta imzalı olarak Van İl Sağlık Müdürlüğü Satın
Alma birimine teslim etmeleri gerekir. Belirtilen saatten sonra ihaleye iştirak kabul edilmeyecektir.
* İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz
edilemez.
İlan olunur.
3000/1-1
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