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[Bulanık Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü]

[Öğrenci Giyim Malzemesi Atımı| İşi Pazar!ık Usulü İle ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası' ;20161427840

l -İdarenin
a) adresi : İnönü Mah.306.Sk.298/1 BulanıVMuş
b) telefon ve faks numarası : 0 436 3ll 2062 -0 436311 2062

c) elektronik posta adresi (varsa) ı 970238@meb.kl2.tr

2-ıhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Pansiyonumuz Öğrencileri İçin 4 KaIem Giyecek Malzemesi Alımı

b) Teslim yeri : Bulanık Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonu

c) İşin süresi : Sözleşme yapıldıktan sonra l0 gün içerisinde teslimat tamamlanacaktır.

3-İhalenin

a) yapılacağı yer : Bulanık Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Müdür Yardımcısı
Odası

b) tarihi ve saati : 2511012016 Salı Günü Saat: 10:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ye/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
4. l .l - Gerçek kişi olması halinde, ik ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi
Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.|.2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda almmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair
belge.
4.1.2- TekIif verTneye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4,|.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil
gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin ti,imünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazete|eri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4. l .3- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mekfubu.
4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5- İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6-Vekdleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı veköletname ile
vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.7- İsteklinin ortak girişim olması halinde standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif [en düşük fiyat esasına göre] belirlenecektir.
6- İhaleye sadeçe yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekIiler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
7- İhale doki,imanı [Bulanık Kız Teknik ve Meslek Lisesi BulanıldMuŞ] adresinde görülebilir ve l50 TL karşılığı
[aynı adresten] temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, 25llDnal6 Salı Gün ii Saat: l0:00"a kadar [Bulanık Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi]'ne
verilebilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi
için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
l0- İstekliler teklif ettikleri bedelin %o3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri futarda geçici teminat
vereceklerdir.
l l - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif Iverem ezler|.


