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BULANIK rayııa«aııııĞı
[Bulanık Kız Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürlüğr]

[Kırmızı Et Alımı| iŞi 4734 Sayılı Kanunun 2llf maddesi gereği Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

ihale Kayıt Numarası'
l -idarenin

A) Adresi

B) Telefon Ve Faks Numarası
C) Elektronik Posta Adresi (Varsa)

2-İhale Konusu Hizmetin
A) Niteliği, Türü Ve Miktarı

B) Teslim Yeri
C) İşin Süresi

3-İhalenin

:20161373564

: Bahçelievler Mah. 704. Sokak No:9-ButanıVMuş
: 0 436 31 1 2842 -0 436 3ll 2802
ı 747595@meb.kl2.tr

:2 Kalem Kırmızı Et Alımı

: Bulanık Kız YBO Gıda Ambarı
: Sözleşme yapıldıktan sonra günlük ihtiyaca göre okul idaresinin
belirleyeceği miktarda teslimat yapılacaktır. -

A) YaPılacağı Yer : Bulanık KIZ YBO Memurlar odası
B) Tarihi Ve Saati ı 23l09t20l6 cuma Günü Saat l4:(X)'da

4-ihaleye katılabitme Şartları ve isteni|en belgeler ile yeter|ik değerlendirmesinde uygulanacak kriter|er:4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4,1' Mevzuatı gereği kaYıtlı olduğu Ticarİt.velveya Sanayi odası veya ilgi|i Mes|ek odası Belgesi;
4, l , l - GerÇek kiŞi olması halinde, illi ilan veya ihale tarllıinin içeririnJ. uuı*İuğu yılda uırn rş, Ticaret ve/veyaSanayi odasıveya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu ğOrt".i. b"lg.,
4,1,1,2- Tüzel kiŞi olmasr halinde, mevzuatı-gereği ffizJkişiliğin siciline kayıtlı bulıınduğu Ticaret ve/veyaSanayi odasındanilk ilan veYa ihale tarüinin iÇerisinde bulundugu yılda alınmış,"ttizel kişiliğinsicile kayıtlı o1duğrına dair belge.4,r,2-_Teklif vermeye yetkili_olduğunu gösteren iınza neyanor.".i'r"Ş, irr;İİ;fil'";İ;-4 | 21, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli i.- b.y;;;;;;i,--
4,1,2,2- Tüzel kiŞi olması halinde, ilgisine göre tiizel kişiİigln ortakİan, üyeleri veya kurucuları ile tiizel kişiliğin yönetimdekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Si;il bazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesindebulunmaması halinde , bu bilgilerin tiı.tırtı göstermek iizere ilgili ticaret siciig azeteleri;"* l, hususları gösteren belgeler iletiizel kişiliğin noter tasdikli imza sirkiileri,
4.1.3- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
1.1.1- İ"Tl,re içeriği İdari Şartnamede belirtenen geçici teminat.
4,1.)- lhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yfülenicilere yaptırılamaz,
4'1'6- Vekileten ihaleYe katl|ma hatinde, vekil adİna otırunıunrıİİı,rı.y. katılmaya itişkin noter onaylı vek6letname ilevekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4, ı,7- isteklinin_ ortak girişim oİrun halinde staııdart forma uygrın iş ortaklığı beyannamesi,
|- Ekonomik aÇıdan gl.avantajlı teklif [en düşük fiyat esas-ına jo..1 u.ıl.ı.recektir.6- İhaleYe sadece Yerli isteklilör ı<at,ıatiıecekt'ır. g;1;;-;;;İ'İt?İİiı". ı"ı,ine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.7- Ihale dokiimanı [Bulanık Kız YBo Bularuk/NIUŞr 

"ü"ri"d.;o.ırı.ulıi. ve 100TL tarşıııgı [ayıı adresten] teminedilebilir, ihaleye teklif verecek olanların ihale doktımanrnı satın almaları zoruniudur.8- Teklifler, I23/09/20161Cuma Giinü saat [14:00]'a kud"rİBrİ;ıİ «ız vnol,ya verilebileceği gibi, iadeli taahhutluposta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, her.b_Y iŞ kalemi iÇin teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedelüzerinden teklif birim fiYat Şeklinde vereceÜerdir. İhale sonucu uzerine ihale yapılan irt"tıl ıı. her bir iş kalemi için teklifedilen birim fiYatların miktarlarla Çarpırnı sonucu bulunan t"pır- u.o.ı tızerinjen teı<ıir ulrİm fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verİlecektir.
l 0- İStekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.l l- Verilen tekliflerin geÇerlik siiresi, ihale tarihinden ltiuaren en az İo 1rı*,9 takvim giinü olmalıdır.12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif [vereın ezler].


