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Sİcİİ Gazeteleri veYa bu hususiarı gösteren beıgeıer iıe tüzeı kişiliğin noter tasdikıi imza

1,1,1, ş-rı! ve içeriği ldari Şartnamede belirİenen teklif mektubu-4.{.4. Şekli ve iceriği ldari §artnameJe ueıırıen"n g"ii.i örrt,4.1.5 lhale konulu ilımın ti*.* ,"v, 6ı, k,.*, alt yükleniciiere yaptırılamaz.

4'2' Ekonomİk ve mali Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:ldare tarafından ekonomıı< ve Ğıı y"t"rııg" ilişkin kriter belirtilmemiştir,

4'3' Meslekİ ve Teknİk Yeterliğe iliŞkin belgeler ve bu beigelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından meslekive teı<iıt v"t*ııg" iı(ı<ın ı<riter belirtilmemiştir.

5' Ekonomik aÇıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre beiirlenecektir.

6. İhaieye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

Z. İhaie dokümanının görülmesive satın alınması:
7'İ' lhale dokümanı, iclarenin adreşinde görulebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı VatiSelahattinHatiPoğlu Yatılı Bölge oı"taokulu Zater ıvlİh. 618. sok No:1 Bulanık/Muş adresinden satın alınabilir.7'2' lhaleye teklif verecek olanların ihate dokümanını satln almaları veya EkAp üzerinden e_imzakullanarak indirmeleri zorunludur.

B' Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar VALi §ELAHATTıru HnrlpoĞıu ygo adresine elden teslimedilebileceğigibi, aYnı adrese iadelitaahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir,

9' İstekliler teklİflerini, mal kalem/kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ihalesonucu, Üzerine İhale yapıİan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edijenbirim fiyatlarln Çarplmı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözıeşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif veri|ecektir.

;';İ::T::::1'ffiTjl"|.i 
bedelin 7o3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleritutarda geçici

11, verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihaıe tarihinden itıbaren 30 (otuz)takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veriiemez.

},



sEBzE, MEwE VE ŞARKÜTERi AL|Mı

SEBZE, MEWE VE ŞARKÜTER| AL|Ml allml 4734 iay Kamu lhale Kanununun 21 inci maddesinjn f
bendine göre pazarIlk usulü ile iha|e edilecekt'f. İhaleye iIişkin ayrİnİll bjlgi|er aşağlda yer almaktadür:

lhaıe Kayıt Numarasl
1-idarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

ğ) Elektronik Posta Adresi

ç) ihaıe dokumanının
görülebiıeceği internet adresI
(Varsa)

2- lhale konusu mahn

a) Niteliği, türü Ve miktarl

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihleri

3- lhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi Ve saati

: 20171390843

:Zafer mahallesi 618.sokak 1 49500 BULANIK/MUŞ
:43631 13853 - 4363112373

https://ekap.kik. gov.tr/EKAP/

35 KALEM SEBZE, MEWE VE ŞARKÜTERi ALlMl
Aynntlll bilgiye EKAP'ta yer aİan ihale dokümanİ içinde
bulunan idari şartnameden ulaşlIabilir.

OKULUMUZUN ERZAK DOLAPLARl
: oku!.id.a.reşinin.iŞ.t9djğı.(arih,.|ş!§diği. miktarda. m_eyye
y.ç..ş9b.?.ç-.v..ç-diğe.r. cl.dalal.qkuı.3mba Iına. gçİırjlççek
Qkul.Mgay.e..ne.v.e..teş.lin Algla. Ka(ıişy.o..nurı.ç3. !.g,ş!.rm
a-lı na,çal§. g.egih eye -rnaha-l.y.ç.riın_ıey9§9B,. M.ey_v_.e,. 5ebu _e

y9- Şa[kiitt.ri. M.alz. ç.me!er!ı. §aze.v. e. §ağUklı.O!m.a,ştna
ğzç.n göşteri!ç.çe}siı.

jVAL| SELAHATTIN HATIPOĞLU YBo * MÜDÜR
YARDlMCISl oDAsİ

:09.08.2017- 11:00

4. ihaıeye katlabılmo şaİtlan Ve istenilen belgeler ile yetorlik değerlendirmesindo uygulanacak
kriterler:
4.1. lhaleye katİlma şartlaı-l Ve istenilen be|geler:
4.1.1. Mevzuatl gereği kayltll oIduğu Ticaret Ve/Veya Şanayi Odasü ya da ilgili Esnaf Ve Sanatkarlar
odasl belges j;

4.'1.1 .1. Gefçek kişı olmas| halinde, kaylt|l olduğu ticaret Velveya sanayi odaslndan ya da esnaf Ve
Sanatkedar odaslndan, ilk ılan Veya ihale tarihinin içınde bulunduğu yllda allnmlş, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.1.?, Tüzel kişi olmasl halinde,ilgili mevzuatl gereği kayltlı buİunduğu ticafet Ve/Veya sanayi
Odasından, jlk iIan Veya ihale tafihinin içinde bulunduğu yılda alınmlş, tüzel kişiliğin odaya kayltIl
olduğunu gösterir be|ge,
4.1.2. Teklif Vermeye yetki|i olduğunu gösteren imza beyannamesi Veya imza sırküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olmasl halinde, noter tasdiklı imza beyannamesı,
4.1.2.2. rüzel kişi oiması haljnde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tuzel
kiŞiIiğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamlnln bir Ticaret Sicıl Gazetesinde bulunmamasl halinde, bu biİgilerİn tümünü göstermek üzere


