
BULANIK ANADOLU İMAM IrATİP LİSESİ

ANADOLU İİ4AM HATİP LİSESİ-BULANIK MİtLi EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTE§ARLIK

Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi Ekmek alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2l inci maddesinin f bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. lhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

l -İdareni n

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç; İhale dokumanının görülebileceği intemet adresi

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: 2_0_L.71_297.48.Q

: ŞEHiTLİK MAH.SANAYii yoıu Üzrni - ıgsoo BULANII«MUŞ

: 4363114200 _ 4363lt4200

:

: https://ekap.kik.gov.trlEKAP/
(varsa)

2- İhıle konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı , Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Pansiyonu öğrenci|erinin Yemek İhtiyacında kullanılmak üzere 20.000 Kg Ekmek
Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Pansiyonu

21.06.2017

: BULANIK ANADOLU iılaıı.r uarip LİSESİ ŞEHiTLiK MAH.SANAYİİ YOLU Üzoni _ ıssoo BULANII«MUŞ

: 21.06.2017 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

İ:İ:j.^$."ll,Iİlİ:.İ?XTJl,[j,İ:!İ'İ:*ffİ:l"eya sanayiodası yada iıgiıi Esnaf ve sanatkarıarodasıbeıgesi;
4.1.1.t. Gerçek kişi otması halinde, kayıtlı olduğu ticaret veiveya sanayi odasından ya da esnafve sana*arlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihiniı iÇinde bulunduğu

I]'İ1.1İlfjliİİ:tİXİİ§İİ;ğ]İ,İ'j:'#flğİ,.gi tuy,ı, buıunduğu ticaret velveya sanayi odasından, iık iıarı veya ihaıe taıihinin içinde buıunduğu yııda aıınmış,

tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.t.2. Teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülbri;

Ticaıet Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin ttimltnü göstermek Uzere ilgili Ticaıet Sicil Gazeteleri

veya bu hususları gösteren betgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenenteklifmektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu İlımın tarııamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterIer:

İdare tarailndan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taştması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçıIığı gösteren belgeler:

a)İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı Veya yetkili temsilçi ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Tiırkiye'de serbest bötgelerde t-aaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

Adayın yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun be|ge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.
tsteklınin ınıalatçı olduğu asağıdaki belgeler ile tevsık ediIir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifsadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektır.
7. İhale doktımanının görülmesi ve satın alınması: ,

7.ı. ihale dokümanı, iİarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bulanık Anadolu İmam HatiP Lisesi adresinden satın alınabilir.

7.2.iha|eyeteklif verecek olanların ihale dokümanını satın.almalaıı veya EKAP üzçrinden_e-imzal<ullanaıak indirmeleri zorunludrr, _ _.

8. Tekliflİr, iha]e tarih ve saatine kadar Bulanık Anadolu imam Hatip Lisesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postavasıtasıYla da

gönderilebilir,

mikltarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çaİpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözıeŞme imzalanacaktır.

Bu ihalede. işin tamamı için teklif verilecektir.
10. isteklilİrİeklifettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

l1. Verilen tekliflerın geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

l2. Konsorsiyum olarak ihaleye tekIif verilemez.


