
T.C.
BULANIK KAYMAKAMLIĞI

Bulanık İlılrg Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdürlüğü

BULANIK iı-ÇE ıııiı-ı-İ BĞ İrİıı,I MüDüRLUĞtrNg

okulumuz Bulanık ivırg Mesleki ve Tekırik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2017'?0|8

Eğitim _ ög..rİn1 v,ı, Devlet Parasız Yatılı Pansiyonuı ihtiyacı olan malzemelerin 4734

sayılı Kamu Ihale Kanunun 21. maddesi gereğince 0610912017 Çarşamba günü saat 14:00 da

Pazar|ık usulü ile ihalesi yapılacaktır.,
yazımızekinde sunulan İlan metninin Bulanık Ilçe Milli Eğiti Müdürlüğünün web

sitesinde 25l0g120|7 tarihinden itibaren yayınlanarak enaz 7 gün ilanda kalması hususunda,

Gereğini bilgilerinize arz ederim,

Sayı : 58 l36478,934,0|.07-E. 127 46268

Konu : Ekmek Alımı İlan Metni.

EKLER
EK_ 1-

24.08.20|7

Yakup SİR

Okul Müdürü

:

ılan metni l adet.

Aclres: Bilgi için:
'l'el:

Hlektronik Ag: 
Faks;

c -posla:

Bu evrak güvenli elektronik iıııza ile imzalanmıştıı. h,,pr,//"rruk.o.grlJŞ., o,ır".İ"O.n 6dd3-7009-3Cld-8220-6leC kodu iIe teYit edilebilir,

. t, tü|r }t *.r^

-*ş Ö o,u



Muhtelıf Tür ve Miktordo 6ıda malzemesinin sotın alımı ycıpılor:akfır

rcııin 1tlı

İ hılc liaı,ıt \ıınııı,ırsı
'l'ıı,ii /t siilii

"'- 
k]İ"il, ı\ıııılulıı t,isıısi }liitliirliiğül}ıılınıli İt11.1l }lcslclii vı",' _ _.

\,l ii d ii ı,l ii ğ ii

»"vl

l l ııl .,\lıııı ı/l';ııııı ı,lılı

l - l tlı rr,n iıı
ıı; Atlıı:ıi l,}tılıü,ıı[ İivlI(lJ Mcslrki vc l'ckııik

ZıIçr lvlı]ıallcsi Ycııi hııstıııç cııd,

l'ı:l : 436]1l5676
ı)72{),tliıri:ıııctı. li l 2, tı,

Anıtlc,lıı l iscsi tı4(idiirliilii
l}tJl.Aı..IK / ll4(]Ş

lııx : ,l.](ı3 l 12 l99

l ( bil ) Kal(,ı]) l:kırıe k

h) 'l'clciiııı r'çı l]ıı Ntııııtıııısı

c) lılcktıııııik l)oılı ı\tlrcsi

2_ İhılc lionusu ;\Jıılııı
il) Nitcli1}i. I'ıjı,il r,c Mikı:ııı

b1 
'lcsliııı Yşri i Ycrlcri

c) 'l'cslını ı;ırihi 
" 

tarihlııri

J- İlıılcniıı
a) Yılıılacığı \'cı
lı) l'ııihi ı,c Saati

J.2.1,

[)cr,Ict l)ııasız Yırılı Pııısil,tıııııırlcü-,rı vc_r,t aı,ıı[ıııı

işinıcsliııısiiı,csis(izlcşıııcılinıastlikinenıiireıkip275ııkviıııgiiııiidiir,Mlılplıııilcı
haliııde ıesliııı crlilçcııktır

l}tılınık tVll(l] Vltslckj vc 
,l,cknik AnlıtloItı l,isesi Miidiiıliiğtl ltılılalıtı Sııltıılu

06Jl]9l'J()l"| (larşaınba giiııii liııut: 14:00

.ı.ihılct,tkıtılıhilnıtşar(lıırtvcistçııilcnlıelgcltriloyctcrlitiktlcğerlıııt|irnıtsiııtlcuygulıınıtı[ıltriıcrlcı.;
d.l-İlıılcl,e ltıtılını şıırthırı ı,tı islcııilcıı lıclgclcr: :ı. ,,ı^!.ı.,.ıı;ı, ir.\üı.ı ,ıılfiı(

.1,1.t. .|.cl.ıligaı için atlrcs bcyıııı r,e ılyrıcı iıtilııı için ıcle[tııı \,e VaIsa liıks nıınıırası ilo clı:ktnıılik ;ırısıiı iıtlıcsi,

4.1.2,iVlcvzuaıgercğilıa;-ıılıolduğtı,l.icıııctvc/ver,aSlııııl,i()tlasıl.cyıİ!4eslelı()dısılıı:lgcsi:
ı ı 2 

İitİ*lİ1İİ:ş;*::ı *ı;; 1 i l]lii;:li,:,,,,İll l]I];;:l lJl}J; '];,lli|i[],:1,1:]'lll]İ 
;,Ji] 

'il:lJ:İij1,1]i):'"'

liıı,ıtlı oldıığtııııı gilsıerır bclgeııi ıı,

ı,,,,i|',,.l(ı,,ı,", yıltla ıılılıınış. ıtizcI kişililiin siı:ilc kıl,ıtlı olduğtıııı tlıiı belgeııin

d.1.3. 
.|,cklil.vcı.nrıyü 

}.ulkili t.ıltltığıınıı g(Jsıercıı inız"a bcl"iııııııınesi ı,cl,ı iıız_a siıkİlleı,il

{,l.J.l. (icrl,ck kişi olıııası lıaliııclc, notcr (iıs(likli iııızı lıcı,ıııııııııııesıı,ıııı,

t:lİıİl,*lİ;:'İ:lll*, 
,',gijsıcı,ir,|,ıcıırı:ı sıciı(jızcıcsirtyıı [ııı hıısııslıırı ıcı'sik e.ieıl lıclgr"leı' ilc tiize l kiŞiliğiıı

savılınclrırtıııılıııclaoltını,ıııdığlıııJlişkiııvazılıt;ıiılllı(iıııaınc.
4.1.5. Şckli ı,c içcıiği Şıııııanıedc bclirlcııcıı tcklilmcknıhıı,

ıcçici tcıııiıııı rcl,ıı 4734 sıl,ılı yıısaııııı _j.l. ir.{aclı.lcsiıı<lı; l:clirtiIcıı \,0 teıniı)at yeı iııc gcÇcn t'clgclcr vercccklcrrliı,

vctcılik bclgclcri.

i le ııtıte r tastli k I i i nız-ıı lıcylııı ııılııesi

l.c l irlcncıı krııısiırsivı ıııı lıc_,-iıııııaıııcsı,

ışlcriıı listcsi.

4,t.l l, İlıalc rltılriiıııııııııııı salın iılıı)(lığıı]iı «lıir lıclge,

Yiiııçınıcliğintle [ıc l iı,tıl,:ıı hclgcler,

l.}ir 
.l,iizcl 

rışİ_uc x,,ııu,.,.ı,ı,lıııal-acagıııa lli§kin']'tıtıhl]iitnaı]]e nin, (staıı(lıtır {bıın KiK (l.2'1 ,2li\4)

lıiriııin ilgisine 8i,r.ı (t), (tı), (c), (cl), (e) vc ( |) llcntlcrinilcki lıı:lgclcri ı1}-rı ılyrl vçrınclcıi ztlrııııltıclı-ır

a.1,16. İş llitirıııt l}clgcsi

{,2_1iliııntınıilt vt nııli ycıcı,liğc ilişliiıı llclgclcr vı, lııı belgclcriıl taşınıısl gı:rcktln ltriıcrler:

"l,]_ 1,Ieslelti ı,e-l,cllnilt 1,ctcrIiğc iIiş|ıin lıtılgclcr ve lııı llclgclcriıı tılşıırıı§l gcrclreıı lirilcrlcr



J..l

6-
-l-

tt"

9-

J.].l.

"l.].2.

:l}ıı ihıılctle [ıcıızer iş olıriık kaıııı,ı kıırtıııı ve kıırulıışltırııııı,ı,ıpılaıı ( likıııeli )iŞlcıi kılıııl ctliIecuklir,

1jktıııoınik ıçıılın cıı .ivüll1trlı tcklif, eıı tliişiik lil,ııı esısıııı g(iı,c [ıcliılOııccüjkti1,,

İhılci c sııtlcce ycrl i isrckl i lcr kıtılı[ıilccek ti r,

ıcııin cıliIclıiliı, ilıaıcl,c ı.,klif,vcr!|0!]k ()litnlarül) llıillc tliiIıi]ıııiııııırı siıllıı iılıı,ı;ılırı zılruıılurlıır,

tcklillcı ()6/09i,]()l7 (.ilıışlıııllıa Silıtl l,t:00 ,:ı kı«lıı l]ııI;lıııli iMKll N4eslcki ı'c'|'tlkııit, Aıılıtlolıı l-isesi

lvl(itltiıltiğiiıc ı,crel-ıilcçeği gibi iııtlcli lııhlıiiılli.i l)()stil çasllilsıYliıdı gtlııderilcl,ııliı,

ttrplını tıcıiel iizerinclcıı l,ıiıiııı lİyıt si)z-lcşnıe iııızılıııııcak(ıı,,

l l_ verileı.ı-l cli]illeıiıı gcçcrlilik siiıcsi ilıılc ıııilıiııclcıı itilıarcıı cıı ıız 60 tıkviın i:iiııi,i olııılılıtlır,

1 2- l(ıııısr.ırsiyııııılıiı ihılc,yc tcklil' r,çrcnıczlcr

Ke1,l'il-cı i lııı oltııiur, Yakııp Sİtt

l]tıltıııık lN4Kl] lı,lcslcl<i vt l'eltnik AııııtliıIıı |,iscsi i\,l iid ii ı,ii


