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Guru Gıda Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2l inci maddesinin f bendine göre pazarlık usulu ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 20l1l44538l

l -İdarenin

a) Adresi : İnönü mah,306 sk.Örenkent yolu üzeri298ll 49500 Bulanık,4\4UŞ

b) Telefon ve faks numarası : 4363112062 - 4363112062

c) Elektronik Posta Adresi : 970238@meb.kl2.tr

ç1 ihale dokumanının görülebileceği intemet : htlps://ekap.kik.gov.trlEKAP/
adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 24 Kalem Kuru Gıda Malzeme Alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan iha|e dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Bulanık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Pansiyon Ambarı

c) Teslim tarihi : ihale sözleşmesi imzalandıktan hemen sonra.19.09.20l7 ile 15.06.2018 tarihleri arası

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer : Bulanık Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi Müd.Yrd. Odası

b) Tarihi ve saati : 13.09.2017 - 09:30

4. İhıleye katılabilme şart|arı ve istenilen belgeler iIe yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

{.l. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret velveya Sanayi Odası ya da ilgili Esnafve Sanatkarlar Odası belgesi;

Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.t.1.3. İhale konusu malın satış faa|iyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası belgesi yada esnafve saııatkarlar odası il ilan veya ihale tarihinin içende bulunduğu yılda almış belge,iş bitirme belgesi

4.1.2. Teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkü|eri;
4.t.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.J. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklifmektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıma§ı gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir,

4.3. lllesIeki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeIer ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1

4.3.1.1. t.lrünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Bağlı bulunduğu esnaf ve sanatkarlar odası veya Sanayi ve Ticaret odası belgesi

4.3.t.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili be|geler:

Bağlı bulunduğu Esnafodası veya Sanayi ve ticaret odası belgesi

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

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. ihale dokumanının görülmesi ve satın alınması:

7.t.İhaledokümanı,idareninadresindegörülebilirve2OOTRY(TürkLirası)karşılığıBulanıkMesleki ve'teknikAnadoluLisesi adresindensatınalınabilir.

7.2. İhaleye teklifverecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bulanık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müd. Yrd.Odası adresine elden teslim edilebilecektir.

kalemleri için teklifedilen birim fiyatların çarpımı sonucu buIunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede. işin tamamı için teklif verilecektir.

l0. İstekliIer tekIifettikleri bedelin %3'ünden az olmamali üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

l l. Verilen teklif'lerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

l2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


