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BULAN|K ANADoLU LlsEsl YAŞ sEBzE vE ME\ryE ALIM İŞİ
ANADOLU Lİ§ESİ-BULANIK MİLLİ EĞlTlM BAKANLIĞI MÜSTESARIIK

R1.1L.Aj{ıI{  \AIı$l,ğj ı.,isEsi !A§ sEBZlı trlE §{E\.vİ AI.I1'r İŞİ ahmı 4734 saylı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin fbendine göre pazarlık usulü ile ihale edileccktir, İhaleye ilişkin
alnntıh bilgiler aşağıda yel almakıadıI:
İhıle Ka5nt Numarası

l-idtrenin
a) Adıesi
b) Telefon ve faks nmrroı
c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokiimanınn görülebileceği intemet
adıesi (varsa)

2- İhale konusrı malın

a) Niteliği, tiirii ve miktan

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3 - ihalenin

ı) Yapılacağı yer

b) Trihi ve saati

ı 20171401316

: iı(ıı-İ ıtAı{ALi,t]si ^]l9. SOKAK l\,i()l rt,;1-2 49a00 BUı,.\NlK/]\,tt]Ş
: 4^j6.]1l2300 _ 4]6_1l l.!300

:

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

: 30 KALE§I lilŞ sİBzf 1'ıİ h,t{YvE,{Lı§İt l,dlül|-Ac.{K"ltR.
,l1rıntıh tıilgire [,KAP'lö ier elür ihale ıioliümını içindc lıuluntn idari şırtıııııedcı ulaşılabilin

; Bt]t..{NtK AN.{DöLU r..i§İ.jsi PANsı!ON ERZ.\§ tıl]PO§lr
; Yükltnici ihxıe konu§u ınah idırtriıı ihtiyaç üiuvni§sı .lurümuğı Aiire,tükltniciİİı ralı ihale doıiümınl kritcr|erİ çtrçevtsiıi(İt,ttmin

(1mt §üre§i de giiz öıüne ökİımak §ğreti ile u_vgın İıir sürc iircesiııde{ iltti§inı aratlaırrrdaıı birİ vcy-a birkaçı ile idare tarırfınılın
yükleıiciye tıiıdirilecek ve lıuıa mıiıtaıiip,ihı,i]-İl,duvulıı ınal erl geç ıdarfce bcııİtııcn taıİhe kidnr idtrtye lertim tdiltt(.hıir.stliItebeE
sürı içıiıde yükltıici tarıfı!ılitğ Aaiiıiltn ihııle konusu nı:ıl.triuaçeırt yt lialıul islcmleri ;,apılmali iiz(rt.idarğ ğilrevli§i !ey{ pnr$i§ürdaı
§orumlu jltii.1ür 1'ardımcrsr vt]-ı Niibttçl 1)ğr(t6e§lfrt tutanak litşşrlrğııd& te§llrc ediltttklin]!iatzemtltr İdaroniıı hılıtıi o!ıııaılıın
AcİırilmeYatak ıt hüber veıilmcdf!ı btfaı(ılüıİvactktrr.Ilını giiff 8rlsnlk ,\nrdölil Lİşasi Pan§irotru ltnıeliİrİıf,Ji're lesliııı :ılnııı
koınİsyorıuıa tf§tiın editecektjr. ihnlc ıonusu rnt!İar j\tuır,cnc vt 'l'D§liffı Alna Konistünu gözctiıniıde EIr€§d §ıafİtri içerisirıılğ vt
hıfıaııı iş güıleri[d0 getiril8caklir, Hııla sönu rc §8§ıi §9{tleri d§§ıüia te§li{ıöt a§cak iülartıin öntcdeil ıüılgileıdifil§ığ§i soİtucuİıla
gerÇfk|ğ§iirilecekrir. \'iiklenltiriı'l'esliın Progrıını: \'iiklcnici İhaie koııusrı mılı ıöz}cşrneıiı ifzalıüımğ§ını İnütttkip idıreoiş istcği
doğrultusundı bclirlenecek prüliıtm& giirt okılun yenelihınesine idıreıin belirteeeği ,iüıliik velt halltlıli ihtiytc kaüleı te]lim
edccektiı

: İıÖıt; ırr!tf.GÜLr-ilor,^,\ YüLL, Üz{t{l 3l9 §O§ı,K N()l2ıi t İtul-.,\lil( ,\N,\o()l-tl Llsüsl [İ( nLüRLÜĞi, ıüt L.r)it_L,,t{t:ş
: 2|.0i.]l}l7_ l0:{l0

4. İheleye kıhısbilme şartlırı ve i§tenilen betgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulınıcak kriterler :
4.1. Ihaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vemeye yetkili olduğunu gösteren im beymamesi veya iroa sirkiileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halindc, noteı tasdikli imza beymnmesi,

tasdikli ima sirkiileıi,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şarmamede belillenen lekıifmekfubu.
4.1.4..Şekli ve içeriği idari Şartnmede belillenen geçici teminat.
4.1.5 Ihale konusu alımın tammı veya bir kısmı alt yiiklenicilere yaptınlmu.

4.2. EkoDomik ve mıti yeteİliğe ilişkin belgeler ve bu beıgelerin taşımısı gereken kİiterıer:
idare tarafindan ekonomik ve mali yeterliğe itişkin kriter belirtitmemiştir.

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgeı€rin tışıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesteki ve teknik yeterliğe itişkin t«iter belirtitmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifsadece fıyat esasına göİe belilleneceıliı

6. İhaleye sadece yerli isteklile. katı|abilcceldiı

7. ihale dokümmının göİülmesi ve sattn alımst;

7.2. İhateye teklif verecek olanlann ihale dokiimmını satın almalm veya EKAP iizerinden e-imza kutlmarak indimeleri zorunluduı

teslim edilebileceği gibi, alnı adrese iadtli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebiliı

teklif edilen birim fiyatlmn çarpüml sonucrı buluan toplam bedel tizerinden birim fiyat sözleşme irualanacakt[
Bu ihalede, işin tamamı için teklifverilecektiı

l0. İsteklilel teklifettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklcıdir

ı1. Verilen teklifleriı geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibren fiü (ıİtnlşJ takvim günüdiil

12. Konsoniyum olarak üaleye ıeklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
Ihale, Kmuun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istemeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzeıinde bırakılacaktr


