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z-xürüpııANE KURULUMU VE

MUş/ BULANıK TURGUI öznı_ iLK/oRTAoKuL 80 mz 'ıiK z-xürüprıANE KURULUMU VE
DoNATıMı alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 21 inci maddesinin f bendine gÖre pazarlık usulÜ
ile ihale edİlecektir. İhaüeye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
:20161218671
İhale Kayıt Numarası
1-İdarenin

,,

a} Adresi

Zafer Mah. Bulanik/Mus Gazi Çikmaz Sok, 49500
BULANİİ(/MUŞ

b} Telefon ve faks numarası

: 4363112025, 4363112525

c) Elektronik Posta Adresi

: bulanik49@meb.gov.tr

ç1 inale dokümanlnln görülebileceği

: https://ekap. kik. gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

z- İtıale konusu malın

1 adet 80 m2'lik Zenginteştirilmişkütüphane (Z-Kütüphane)

a) Niteliği, türü ve miktarı

kurulum

ve

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan .ihale
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Donatımı
dokümanı içinde

MUŞlBulanık Turgut Özal İlUOrtaokuIu
sözleşme imzalandıktan hemen sonra 25 ğün içereisinde
yüklenici alım işini teslim edecektir.

b)Teslim yeri
c} Teslim tarihi

3- İhalenin

Bulanık İlçe Milti Eğitim Müdürlüğü Toplantı Odası

a) Yapılacağı yer

:

b)Tarihi ve saati

. 23.06.2016 - 14:00

ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yetertik değerlendirmesİnde uygulanacak
kriterler :
4.1. lhaleye katılma şart|arı ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı o|duğu Ticareİ ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar
Odası belgesi;
ve
4.1.1.1. G-erçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret velveya sanayi odasından ya da esnaf
kayıtlı
yılda
odaya
alınmış,
bulunduğu
içinde
ihale
tarihinin
veya
ilk
ilan
sanatkörlar Öoas,noan,

+.

olduğunu gösterir belge,

4.1.{.z.Tüzel kişi olması halinde,ilgili mevzuatı gereği kayıtlı buIunduğu ticaret veiveya sanaYi
odasından, ilk ilİn veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kaYıtlı
olduğunu gösterir belge,

faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
veya belgele|. .
belgesi
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet
(z-KÜ
KÜ pHAN E) iş BıTıRME BELGEsı
E
zENGlNLEşriniı_ıvıİşrÜTÜpHAN

a.İ.İ.ı. ihİıe konusuhaıın satış

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi otması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.TızÖı rişlblması halinde, ilgisine göre tüze| kişiliğin ortakları, üyeleriveya kurucu|arı ile tüzel
kişiliğin yönetimihdekigörevlileri beİlrten son durumu gösterirTicaret Sicil Gazetesi, bu bilgi|erin
tamamının bir Ticaret ğicil Gazetesinde bulunmaması ha|inde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şeklive içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 lhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve maliyeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

aa

yeterlİğe ilişkin belgeler ve bu belgelerİn taşıması gereken kriterler:
4.3. Mesleki ve Teknik
'l-'------J-'J
4.3.1 .

4.3.1.1.Standarda ilişkin belgeler:
z-kütüphane işbitirme belgesi
4.3.2. Tedarik edilecek matların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknİk Şartnameye
cevaptarı ve açıkIamaları içeren doküman:
yuklenıcı MEB belirttığistandlara uygun malzemeler belirtilen adresten alınarak Ön Çalışma
idareye sunulmalı.
göre belirlenecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantaj|ı teklif sadece fiyat esasına
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir,
Z. lhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
lIÇe
z.ı. lnaıe dokümanı, ijarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karŞıtığı Bulanık
Milli Eğitim Müdürlüğüadresinden satın alınabilir,
e-imza
İ.z. ınİ'ı"y" teklif vereİek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden
kullanarak indirmeleri zorun ludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar

Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tZater mah. Hastahane

posta vasıtasıYla da
aÜresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
gönderilebilir.

r"rşİğ,

fiyatlar üzerinden.vereceklerdir. ihale
9. istekliler tekliflerini, mal kalemlkalemleri için teklif edi|en birim jle
bu mal kalemleri için teklif edilen
miktarı
yapılan istekliyle rıer bır mal kalemi
;ffi;;,
fiyat sozleŞme imzalanacaktır,
birim
üzerinden
bedel
nirim nyatıar,n çrrp,rİ.Jnuİu nuıuıİan toplam
Bu ihalede, işin tamamı için tek|if verilecektir,

;;;; ,#

belirleyecekleri tutarda geçici
10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3,ünden az olmamak üzere kendi
teminat vereceklerdir.
(üç yüz altmıŞ) takvim günüdür,
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 360
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez,

