
BL}LANıK ANADoLU iıı,rnır ırırip r,isrsi

Kanununun2lincimaddesininfbendinegÖrepazarlıkusuluileihaleedilecektir.
Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi Sebze-Meyve alımı 4734 sayılı Kamu İhale

İt uİeve llŞ1,1n ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almakladır:

ihale Kayıt Numarası

l -İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve laks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç; İhale dokumanının görülebileceği intemet adresi : https://ekap,kik,gov,trlEKAP/

(varsa)

2- lhıle konusu malın

a) Niteligi, türü Ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

,2_o_ql?.94q?q

: ŞEHİTLiK MAH.SANAYİi YOLU ÜZERİ - 49500 BULANIK/MUŞ

: 43631l4200 - 4363l14200

: Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek pansiyonu öğrencilerinin ihtiyacında kullanılmak üzere sebze_Meyve Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAp,tr;;;;;;; ooı.u.rni içinde*bulunan idari şartnameden ulaşılabilir,

: Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Pansiyonu

:OkullarınbaşladlğıtarihtenitibarenYütteıicilhaıetqn.uşla.ma!lidarenjnişleğıcpğgltuşı4nca.bç!ırıene.ççkpr"9cIame.cğre.gkulu,n
yençkt!a,.eşjn-*jcareıin pitir_tecsğjsüılui 

'eva 

halta!ı|ı jhtjyaç ka_cer_!ç_s_|ın çd"ç99k!ıı,

3- İhılenin

a) yapııacağı yer : BULAN.K ANAD.LU iırı.ır rrariP LiSESi T.PLANTI soLoNU ŞEHiTLiK MAH 49500 BULANIK MUŞ

b) Tarihi ve saati : 22,06,2011 , |0"30

4. İhateye katılabilme şartıırı ve istenilen tıelgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye kattlma şartları ve istenilen belgeler: 
r^ :t_:ıi ç.h6f,A §.

4.1.1. Mevzuatı geıeği kayıtlı olduğu Ticaıet ve/veya Sanayi odası ya da ilgili Esnafve Sanatkarlar odası belges" 
oinde bulunduğu

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret 
".ırİv""s.i.vİ"o-^inauo 

vu a, Jrİurr. 
'*"tta'ı'""a*ından, 

ilk ilan veYa ihale tarihinin i

y,İda al,n.,ş, odaİa kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
sanayi odasından, ilk ilaı,ı veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,

'4:İ;.;.'il;iili.ır"*it 
"iiroE 

ııgiıimevzuatı ğereği kaytıı buıunduğu ticaret ve/veya ı

tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

;.il. i.kı;i;;;v. v.ttiıi ;;il;;r,;;;,"ren iirza beyannamesi veya imza sirküleri;

i:i:i:l Şİili[[,it,"jHiİ,lHj:,!İ','"'.'Şxfil:i?,İi'fHiİi,, *r"leriveya kurucullll,: 
Tfİ,[iiiğintlyönetimindeki 

görevlileri belirten son durumu göstfir

Tiçaret Sicil Cazetesi, bu bilgilerin tanıamının bir Ticaret si.ii Ğ-"t riroe tuıunmamasiııuiino., u, uiıgıi"in tu'u'u go'i"'iı' u'"" ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri

;;;;;;;;;;;;, gori"r.n #G;r, ile tüzel kişiliğin noJer tasdikli imza sirküleri,

l. İ_l. §.rl i,. i çer"iği İ Oari Ş artnamede bel irlenen teklif .mektubu,
;:İ;. §;kİİ ve iİeriği idari §artnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5 ihale konusu alınrın tamamı veya bir kısmı alt yuklenicilere yaptırılamaz,

4.2. Ekonomik v. ,uıı y.t.iiig. iıiştın ueıgeıer ve bu belgelerin taştması gereken kriterler:

İdare tarallndan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir,

4.3.MestekivcTeknikyeterliğeilişkinbelgelervebubelgelerintaşımasıgerekenkriterler:

4.3.1, Yetkili §atıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a)İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) yetkili satıçı veya ,,oı..iıi İ..r'ı.,-". v.triii sat,c, ya da yjtili temsilci o1duğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye,de serbest toıgeıeroe-iuuıiv"igort.rivo, i.. vrtİ"j# İ.İg"l.,j." ıŞırıyıJuirıiı.te sundugu serbest bÖlge faaliYet belgesi'

Adayın yukarıda sayllan belgelerden, kendi durumuna ,ygrn uag. vğa belgeleri iunmas, yeterli kabul edilir,

İrt.İlinİn imalatçı olduğu asagıdaki belgeler ile tevsik edtıır,

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifsadece fiyat esasına göre belirlenecektir,

6. ihaIeyc sadece yerli istekliler katılabilecektir,

İ:Jİİl,İT,]il]ilj:I,İHlİH:İİjJ$ll[frİ;,,e ı50 TRy (Türk Lirası) karşııığı Buıanık Anadoıu imam. Hatip Lisesi adresinden satın alınabilir,

7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanın1 ş11," "i..ğ, "* ı"g::,lgen e_imza kullanarak indirmeleri zorunludur,

8. Tekıitler, ihaıe tarih ve saatine kadar BULANtK ANdöiu iMıil,ı uarip ı,ısB§iü[jbüi-ia§van»ıııcisi-onası adresine elden teslim edilebileceği

ğİb;:llxl:ş;:i;j;,'#iJj[J,iXttrJjfri,Jtüİ#ff:l]'r1l1İ or",, ule|nd1l;ereoekıerdir ihaıe sonucu, üzerine ihaıe yapılanistekliyle her bir mal katemi

miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların'ç-u.p,r, sonucu bulunan tşıu. u.o.ı üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktlr'

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir, 
lutarda geçici teminat verecek|erdir.

l0. istekliler teklifettikleri t.j.iin y"ı,ono.n az olmamak üzere kendi belirleyecekleri l

l l. Verilen tekliflerin g.ç.jıİı. ,u...İ, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür'

l2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez,


