
SEBZE VE MEYVE MALZEMESi

EULANIK MESL]EKi vE TEKNİK ANADOLU LİSESİ-BULANIK MiLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEşABLIK

Bulanık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sebze-Meyve alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 l inci maddesinin f bendine göre pazarlık
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2O17/445473

tr-İdarenin

a) Adresi : İnönü mah.306sk. .örenkent yolu üzeri - 49500 BULANI|«MUŞ
b) Telefon ve faks numarası : 4363112062 - 4363112062

c) Elektronik Posta Adresi :

ç; İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.trlEKAP/
adresi (varsa)

2- İhale konusıı malın

a) Niteliği, türü ve : Bulanık Mesleki ve Teknik,Anadolu Lisesi Pansiyonu öğrencilerinin İhtiyacında kullanılmak üzere Sebze-Meyve
miktarı Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer aIan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Bulanık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonu

c) Teslim tarihi : 24l09l20l7 ile 15.06.2018 tarihieri arası
3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bulanık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müd.Yrd. Odası 9500 BULANII{J MUŞ
b) Tarihi ve saati : 14.09.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belge|er ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4"1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret velveya Sanayi Odası ya da ilgili Esnafve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret velveya sanayi odasından ya da esnafve sanatkdrlar odasındarı, ilk ilan veya ihale tarihinin
içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.|.2. Tüzel kişi olması halinde,ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiligin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Cerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyarınamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Cazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1"3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede beliılenen teklif mektubu,
4.1"4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1"5 İhale konusu alrmın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter beliıtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya lmalatçılığı gösteren belgeler:

a)İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcr ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
Adayın yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.
İsteklinin imalatçı olduğu asağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklİfsadece fiyat esasına göre belir|enecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanınrn görülmesi ve satm alınması:
7.1" İhde dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TR,Y (Türk Lirası! karşılığı Bulanık Mesleki ve Teknik Anadolu Liseşi nden satın
alınabilir.
7,2. İhaleye teklif verecek 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 edilebilecek.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklifedilen birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her
bir mal kalemi miktaıı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarplmı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
irnzalanacaktır.
Bu ihalede, işin taınamı için teklif verilecel(ir.
l0. İstekliler tektifettikleri bedelin o/o3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
l1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


