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Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi : 7

Yısal Kapsam : l3 b/l

ilan Süresi için Yaklaşık Maliyet : l. adım.., - ll7.120,00

Ortak Alım : Hayır

llan önizleme

BULANIK ANADOLU LiSEsİ şARKÜTERi ALIM iŞi
ANADOLU LİSESİ-BULANIK MİLLi EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTESARLIK

BLlt,AI§iK ANAD6LU LisE§i şAiüKi]TE}ti AI-1M işi alımı 4734 sayılı Kıınu ihıle Kaııuııunun 2l incı maddesinin f bendine göre Pazarhk usulü ile ihale edilecektir

İhaleyc ilişkin aynntılı bilgiler aşağıda ycr almaktadır:

İhale Kayıt Numarasr

l -İdaı enin

ı) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adıesi

ç) İhale dokümanının görülcbileccği
adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği. türü ve ıniktarl

b) Teslinı yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

ı 20|71409418

, lışöNü MAHALLESi 3l9. sOKAhi NOı ?l/1-2 49500 EUL.ANIK/MUş

: {363ll2300 - 4363ll2300

intcmet : https://ckap.kik.gov.trlEKAP/

: 8 KALEM ŞARKÜTERİ [,rALZE,\,tE.l-ERi ırıu işİ
Ayrıntıh bilgiye EKAP'ta veı alan ilı*lt tlohünıanı içinde lıııluıınıı idari şartnırnedeıı ulaşrlıbiliı.

: Bulanık Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci I'ansiyırnu

: Yüklenici İhale konusu ınalı iıİarenin ilrtiyaç cluymnsı E_luruntunı göne,yüklenİcinin ma!ı i}ıaIe dokümını kriterleri

çerç€vesınd€,temin etme süresi tit göz iiniine alınmık sureli ile ul,guıı hir süre öncesinden iletiŞim ıraÇlarından biri
veya uirı.açı'iıe idare tarafindııı]vükleni*:il,e bildiri|*c*k ve Lrıııııı miiıeakip.İhtiyaÇ ıluyulın mal en geÇ idarece

beİirtiıen tırih€ kadar iıl*reye tcslİnı ctiiletektiı,.Beliriçşeıı giir* içinai+: yükleniı:i tıı'afıüıdan gefİrilen ihıle konusu

mıl.Muıyene ve Kabu! işlemteri ..-ıpıImık iiztre.İılare giiıtvlisi ı,tı,ı pansiyondın soruınlu Müdiir Yırdımcısı veYa

Nöbetçi Öğretmenlere tu.anak tirşıııgına* teılin edileiektit lİıl7emeltr idarenin halıeri olmadın getiriımeyetek

ve hıber v-erilmeılen bır,ıliıtmıyacalıtİİ,.Bunı göre Bıılıınık .{nıılolu Lisesi Pansiyonu Yenıelih*nesi'ne teslim almı
komisyonuna teslinı edilecektii. İh*ı" konuu,i nıallar §fuıçtne ve Teslim A|ma Koınisycnu gözetimİnde mesai

sııtleİi içerisinde ve ha!'fırnııı iş günlerinıle getiriiecehtir, f,{ılia sonıı ve mesai sıırleri tİışındı _tg_.!iP"l .T"lk
ldarenın bnceden bilgilenıiiritnıesi-sonucurııia'gerçekl*stirilecektir, Yüklenicinin TesIinı Prııgrıımı: Yüklenici Ih^ıle

konusu mah sözleşmlnin inızal*ııırr:ısını nıüttalıip irlırenin isıeği ıioğrultusıındı beliılenetek Pıograma göre

okulun yenrekhıneİine i<lırenin trelirteceği günlük veva hıftaltk ihtiyğç kıdar teslim edecektir.

: BULANIK ANADoLU ı,ISESİ iNÖNÜ MAH GÜLLÜOVA Vot-l] ilzıRİ No::ııı 49500 BULAN|K MUş

: 24.08.20l7 - l0:00

4. İhaleye katıIabilme şırtlarr ve istenilen belgeler lle yeterlik değerlendirmesinde uı'gulanacak krit€rler :

4.1. Ihaleye katılma şartlırı ve isteııiIcıı belgeler:
4.1.2. Teklilvermcyc yctkili olduğunu göstcrcır imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1,2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4,1.3. ŞckIi vc içcriği ldari Şartnamedc bclirlcırcn tcklifmcktubu.
4.1.4..Şekli ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 lhale konusu alımln tamanıt veya bir kısıııı alt yüklenicilere yaptlnlamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu beIgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafindan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter beliılilmemişrir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin beIgeler ve bu belgelerin taşımas| gercken kriterler:
İdre tarafındm ınesleki ve tekıik yctcrliğe ilişkin kritcr bclirtilrncmişur.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifsadece fiyat esruına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istektiler katılabilecektir

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınınası:
7.1. ihale dokümanı, iJarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşıllğı :El_il..tl§İK ANADüLU t.i§E,$İ aİÜD{']RLÜĞÜ adresinden satın allnabilir.
7.2. İhaleye tekIifverecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-iınza kullanarak indiımeleri zorunludur.

8. Tckliflcr, ihalc tarih Ve sutinc kadar EUL;\NtK ANADOLU LiSEsi iNÖNÜ l!i.,\H L;[üL.LÜov_lü YOL{J i.ızsni ıo::ııı 49500 BIJLANiK [{UŞ adresine eld€n teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir,

bu mal kalemleri için teklifedilen birim fiyatların çarpıınr sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme iınzalaıracaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

l0. İsteklilcr tcklifettikleri bcdclin oZ3'ündeıı u olınaınak üzere kendi belirleyecckleri tutarda gcçici tcminat vcrcccklcrdir.

1t. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altm|ş) takvin] günüdiir.

l 2. Konsorsiyun,ı olarak ihaleye tekl if ı,erilemez.

13. Diğer hususlar:
Ihalc, Kanmun 3tl inci ınaddesinde öngörülcn açıklama istcnmeksizin ckonomik açıdan cn avantajlı tckliftkcnndc bırakılacaktır.

https://ekap. kik. gov.tr/EKAP/l lan/l lan Durum.aspx 1l1


