
                                                              DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 

                                                     CATERİNG HİZMETİ ALINMASI 

 

Doğuş Üniversitesi İdari ve Akademik Personeline Catering Hizmeti verilmesi  için yapılacak ihaleyi 
sonuçlandırmayı planlamaktadır. 

İlan Tarihi   : 25.01.2017 – 15.02.2017 
İhale Tarihi : 16.02.2017  Perşembe Saat 13:00 
İhale Türü : Hizmet Alımı 
İhale Süresi : 1 yıl 
İhale usulü :Teklif , Açık İhale 
İhalenin Yapılacağı yer : Doğuş Üniversitesi   Acıbadem Mah.Uzunçayır.Sok.No 2: Acıbadem/    
Kadıköy/  İSTANBUL 
Tel : 4447997 
Web : www.dogus.edu.tr 
 
 

                                                          ŞARTLAR 
 
- İlgili firma bir aylık yemek listesi hazırlayarak ilgili amire tevdi etmelidir. 
- Firma bu şekilde oluşturulan  menüye uymak ve yemeği her gün en geç 12:00 de sunuma 

hazır hale getirmek zorunda olacaktır. 
- Firma; 

Tabldot,ekmek,çatal,bıçak,kaşık,peçete,tuz,karabiber,ketçap,mayonez,,sirke,limon,kürdan 
gibi  her türlü malzemeyi ekstra ücret talep etmeksizin yemek sırasında sunacaktır. 

- Firma kullanacağı her türlü malzemenin marka ve tedarik yerini Üniversitemize bildirmek 
zorunda olacaktır.     

- Firma Yemeklerin yapımında ve servisinde yalnızca çelik malzeme kullanmalı ve bu 
malzemenin TSE uygun olacağını taahhüt etmelidir. 

- Firma ayrıca Gıdaların üretimi, Tüketimi, ve Denetiminde çıkarılmış her türlü yönetmelik ve 
tebliğe uymak zorunda olacaktır. 

- Gıda mevzuatı gereğince Tarım ve Köy işleri Bakanlığından alınması zorunlu izinleri 
almalı,Üretim,taşıma,saklama,temizlik gibi konularda Gıda mevzuatının aradığı tüm şartları 
yerine getireceğini taahhüt etmelidir. 

- Doğuş Üniversitesi idari ve Akademik personelinin öğle yemeğinin gıda mevzuatına 
uygunluğu hususunda bütün yasal sorumluluğun kendilerine ait olduğunu Doğuş 
üniversitesinin  gıda mevzuatına aykırılık nedeni ile uğrayacağı zararı yahut personelin 
yemek nedeni ile uğrayacağı her türlü zararı herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın 
derhal karşılanacağını kesin,kayıtsız,kabul ve beyan etmelidir. 

- Firma Tarafından her ay kalori hesabını yaparak ilgili kişiye teslim etmelidir .Bu kalori 
miktarının kişi başına 1200 kalorinin altına düşmeyeceği taahhüt etmelidir. 

- Firma tarafından teklif edilen şartlar karşılığında anlaşıldığı takdirde 1 yıl olarak sözleşme 
yapılacaktır. Şartlara göre memnun kalındığı takdirde devam edilecek ya da karşılıklı fes 
edilecektir. 

            



 

 

                                    CATERİNG LİSTESİ 

- ÇORBA 
- ANA YEMEK 
- 2.ANA YEMEK (YARIM PORSİYON VERİLECEK) 
- YARDIMCI YEMEK 
- SOĞUK BÜFE ŞEKLİNDE 
- 5 ÇEŞİTTEN OLUŞACAK 

            YEMEK ÇEŞİTLERİ 

- KEMİKLİ TAVUK ETİ 
- TAVUK YEMEKLERİ 
- ET YEMEKLERİ 
- KFTELER 
- ETLİ YEMEKLER (SEBZE-BAKLİYAT) 
- BALIKLAR 
- SEBZELER (TAZE) 
- SEBZELER(DONDURULMUŞ) 
- ÇORBALAR 
- BÖREKLER 
- BAKLİYAT 
- TATLILAR 
- SÜTLÜ TATLILAR 
- MEYVELER 
- KARPUZ / KAVUN 
- YOĞRT 
- MEŞRUBAT 
- SALATALAR 

 

       

       İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Doğuş 
Üniversitesi Acıbadem Mah.Uzunçayır sok. No :2 Acıbadem /Kadıköy /İSTANBUL adreslerinden yada 
www.dogus.edu.tr  web adresinden temin edilebilir. 

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar ; Doğuş Üniversitesi www.dogus.edu.tr  internet sitesi adresinde 
yayınlanacaktır. 

İhalenin Gerçekleşeceği tarih ve saat:16.02.2017-Perşembe Saat 13:00 de ve Doğuş Üniversitesi   Acıbadem 
Mah.Uzunçayır.Sok.No 2: Acıbadem/ Kadıköy/  İSTANBUL adresinde yapılacak oturumda 
değerlendirilecektir. 

http://www.dogus.edu.tr/
http://www.dogus.edu.tr/

