MUŞ/ BULANıK TURGUT ÖzAL İLK/oRTAoKUL 82 M2 'LiK z-KÜTÜPHANE KURULUMU VE DoNAT|Ml
BuLANlK -iLcE MiLLi EĞiTlM MüDüRLüĞü-TEMEL EĞiTiM oKULLARı MıLLi EĞiTiM BAKANL|Ğ| MüsTEsARLlK
MUŞ/ BULANlK TURGUT ÖzAL iLK/oRTAoKUL 82 m2 'LiK z-KÜTüPHANE KURULUMU VE DoNATlMl allml4734sayıll Kamu ihale Kanununun 21 inci
maddesinin (b} bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiier aşağıda yer almaktadır:
ihale Kayıt

Numarası

: 2oh6/2385g4

1-|darenin
a)

Adresi

b)

Telefon ve faks

c) Elektronik Posta

: Zafer Mah. Bulanik/Mus Gazi Çikmaz Sok.495oo BULAN|KIMUŞ

numarası

:

Adresi

ç) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi

4363J,I2a25 - 4363112525

: bulanik49@meb.gov.tr

(varsa)

: https://ekap.kik.8ov.trlEKAP/

2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarl

:

b) Teslim yeri

: MUŞ/Bulanık Turgut

c) Teslim

tarihi

:

1 adet 82 m2'lik zen8inİeştırilmişkütüphane
(Z-Kütüphane) Kurulum Ve Donatlml
AYrlntllı biİgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Öza| İlk/Ortaokulu

sÖzleŞme imzalandıktan hemen sonra 25 gün içerisinde yüklenici alım işiniteslim edecektir.

3- ihalenin
a) Yapılacağı yer

: Bulanık ilçe Miıli Eğitim Müdürlüğü Toplantl odasl

b) Tarihi ve saati

: 24.06.2O76-7a:30

4. ihaIeye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret velveya Sanayi Odası ya da ilgili Esnafve Sanatkarlar odası belgesi;
4.1.1.1. GerÇek kiŞi olması halinde, kayıtll o|duğu ticaret ve/vera sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar oda§lndan, ilk ilan veya ihale
tarıhinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiŞi olması halinde,ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret velveya sanayi odasından, ilk i[an veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir beige,
4.1.1.3. ihale konusu malın satlş faaliyetinin yerine 8etirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya
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 olmas| halinde, ilgisine göre tüzeİ kişiliğin ortaklarl, üyeleri veya kurucular| ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu
gösterir Ticaret sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamlnln bir Tıcaret sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret
sicil Gazeteleri Veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerİ,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mekubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belge|er ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıkIamaları içeren doküman:

Yuklenıcı MEB belirttiği standlara uygun malzemeler belirtilen adre§ten alınarak ön çalışma idareye sunulma|ı.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabitecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7,1. ihaledokümanl, idarenin adresindegörülebilirVe 25OTRY (Türk Lirası) karşılığı Bulanık ilçe MiIli Eğitim Müdürlügüadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın aimaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

Milli Eğitim Müdürlüğü/Zafer
adrese iadeli taahhütlü posta vasltaslyla da gönderilebilir.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BuIanık ilçe

mah. Hastahane kavşağı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynl

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif edilen 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.
Bu ihalede, işin tamaml için teklif Verilecektir.
10. İstekliler tekiif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 8eçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altn,ıtş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

