
İhale Kayıt Numarası

l-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç; ihale dokumanınün görülebileceği internet adresi

(varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, tiirü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

B[jLANIK ANADOLU İııaıı Harİp LiSESi ŞARKt]TERİ MALZEMESi
aııı_uoiu inıa,ıı ıınrir ı__ ııiı_ı_i neırıı,ı uıx,qNl,ıeı üü{tJsrısın_L"ıx

Anadolu imam Hatip Lisesi şarküteri Malzemesi alımı 4734sayı[ı Kamu İhaıe Kanununun 2l inci maddesinin f bendine gÖre Pazarlık usulü ile

)ektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

,20171340838

: SANAYi KARŞISI 440. SoK. BULANIKMUŞ

: 4363114200 -

:

:https://ekap.kik.gov.trlEKAP/http://www.bulanik.gov.trlhttp://butanik.meb.gov.trl

: 8 Kalem Şarküteri Malzemesi
ıyrıntııı ;iıgiye EkAp,tı yer alın ihale dokümanı içinde bulunan idıri şartnameden

ulaşılabilir.

: Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu

: Yüklenici ihale konusu malı idarenin ihtiyaç duyması durumuna göre,yüklenicinin malı

ihale dokümanı kriterleri çerçevesinde,temin etme süresi de göz önüne alınmak_sureti ile

uflun nır sııre öncesinden iletişim araçlarından biri veya birkaçı ile idare tarafından

JüiJ"nıcıye bildirilecek ve buna mutea,kip,ihtiyaç duyulan mal en geç idarece belirtilen

İarine kadır idareye teslim edilecektir,B'llrlenen süre.içinde yüklenici 
'iI,fl"d:_l

getirilen ihale konusu .rl,Mrry.n. ve Kabul iılemleri yaplgı3 k !",::|9_,::ş9lİ,'hi
i.y, prn,iyonoan sorumlu lltüdür yardımcısı veya Nöbetçi oğretmenlere tutanaı(

ıar|,i,g,noa teslim edilecektir.Malzemeler idarenin haberi olmıdan getirilmeyecek ve

haber verilmeden n,raıuı.ayacaktır.Buna göre Bulanık Anadolu İmım Hatip Lisesi

i;;;iy";, Yemekhanesi,ne ieslim alma komisyonuna teslim edilecektir.

: BlJLANIK ANADOLU İıı,ıaı-ı uırip LİSESi TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati : 14,07,2017 - ll:00

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

4.1. İhaİeye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuah gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası ya da itgili Esnafve. Sanatkarlar odası belgesi;

4.t.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret veİ*v".rrİ,"vı 
"o'.İ,noun 

yu du..nufve sanatkarlar-odasından, ilk ilan veYa ihale tarihinin

içİnO. Url*İreu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde,ilgili mevzuatı go.el tuv,ii irıu-noııgu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin iÇinde

bulunduğu yıtda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu cö|"l"i:]_c_,: 
^:_l.İ.l_.:.

ı.ı.z. r.lıiır..*eye yetkili olduğunu göSteren imzabeyannamesi veya ımza slrKulerll

i:li:| ŞİlliT.[lL"jffil,?İİs:;Ü':,'.'Ş.1;t;:i?|iiÜlHi.i:n,İyeleriıeyaturucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten

son durumu gösterir Ticaret si.iibi.t"rı,"uu bilgilerin ,u*u-İnİn uliricaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

söstermek uzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kiŞiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

İ-rj. Ş.1,1i ,e içerİgi İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

l.İ.l. §.1,1i ,e iİeriği idari §artnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5 ihale konusu ilımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.2. Ekonomik re maıı yeteriıge itiiııin belgeler ve bu belgelerin taşlmasl gereken kriterler:

idare tarafindan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmeıniştir.

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

idare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

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

6. İhaleye sadece yeıli istekliler katılabilecektir,

]:jiffiİT;iİ:l.jll,İH}l}'il;:İj'J$llffiİi,,. ıoo TRy (Türk Lirısı) karşııığı BuLANIKANADoLu iMAM HATiP LiSEsİ adresinden

,İrİİ1,1}b.'',llı,f verecek olanların ihaIe dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur'

8. Teklifler, ihale tarih u. ,uuiin. ı.uJu. BULANIK ANArö'İöiilil ıınh-ip ilinsi'uo..rin. elden teslim edilebileceği gibi, aYnı adrese iadeli

ŞtiJ;lliJ,",'.?;i:ili]'nili:}ii:]ii]l;l için tekıitediıen birim_fiyaııar 
"",ind,l,_:l::,Li::iT;,,i1[*,il::;iiililijlti,.*tff,,j;IJl,J:n"

bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyitların çarpıml sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.
Bu ihalede. işin tamamı için teklif verilecektir,

l0. istekliler teklifettikleri neJeİın y"ı,unoen az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tularda geçici teminat vereceklerdir,

ll. Verilen tekliflerin g.ç.rıiiit*rur"ri it,ıe tarit inoen itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür,

l2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklıf verilemez,


