
KöMüR ALlMl

IPortakal TiPi LinYitKömürü| iŞi4734SaYllıKanun.un2llfmaddesi gereği pazarlıkusulüileihaleedilecektir.ihaleyeilişkinayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır

ihale Kayı1 Numara^sı'

l _İdarenin

A) Adresi

l}) Telelon Ve F'aks Numarası
C) Iılektronik Posta Adresi (Varsa)

2-İhale Konusu Hizmetin
A) Niteliği, Türü Ve Miktarı
B) Yapılacağı Yer
C) İşin Süresi

3-i haIenin

:20l 7/509860

:Bahçelievler Mah. Malazgirt Yolu Üzeri 704.Sokak No:9-Bulanık/Muş
: 0 4J6 3l l 2802 -0 436 3ll 2842
: 246634@meb.kt 2.tr

: t50 Ton Kömür Alımı
: Bulanık Yatılı İlkögretim Bölge Okulu BulanıldMUŞ
: sözleşme İmzalandıktan hemen sonrasında yüklenici firma be]irlenen
sürede (30 iş günü) işi tamamlayacaktır.

A) Yapı|acağı Ycr : Bulanık Yatılı ilköğretim Bölge Okulu Memur odası Bulanık/MUŞl])'farihi Ve Saati : lhllli'/2tlll ()arşaınba (Jünü Saat l i:{l0,ıla
4-ihaleYe katılabİlme Şarttarı ve istenilen belgeter ile yeterlik değerlendirmesinde uygutanacak kriterler:4.1-İhaleye katıtma şartları ve iştenilen belgeler:4,1- Mevzuatı gereği kaYıtlı olduğu Ticarerve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek odası Belgesi;4,1,1- GerÇek kiŞi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarİhinin içeris-inde"bulunduğuJİİJu uı,nr,ş,.Iicaret ve/veyaSanayiOdası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4,1,1,2- Tüzel kiŞiolması halinde, mevzuatı ğregİttızelı<işiığin siciIine kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayiodasındanilk ilan veYa ihale tarihinin.iÇerisinde bulund,İg, y,ıou alınmış,"tüzel kişiliğin siciIe kayıtlı olduğuna dair belge.4,1 2- Teklif VerTneYe Yetkili olduğunu göstere-n ihra Seyannar.ri u.yu l"rru si.luı.'.;;
4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzablyannamesi,
4'l'2'2' Tüze| kiŞi olması ha|inde, ilgisine göre tüzel kişiiigın ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil "cur"t.ri, 

bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesindebulunmaması halinde, bu bilgilerin itı*ııntı göstermek üzere ilgiliticaret siciİgazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler iletüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede be|ir|enen teklif mektubu.
1 ] 1- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçiciteminat.
4,1,5- İhale konusu hizmetin tamamı veya bir l.,r*İ, ult ytitıerıcİı"r. yaptırılamaz.
4. 1.6- İhale dokümanının satın alındığınu dui, b.lg".
4, 1,7- Vekaleten ihaleYe katllma haİinde, vekil 

-adına 
düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vek6letname ilevekiIin noter tasdikli imza beyannamesi,

4, |,8- İsteklinin ortak giriŞim olması halinde, standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
5 Ekonomik aÇıdan en.avantajlı tek|if ]en düşük fiyat esasına göre| belirlenecektir.
9 İ|"|"r: sadece Yetli istekliler katılabİlecektir. iııjede yerıı isĞı<liıer lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
7 lhale dokümanı [Bulanık YİBo Bulanık/MuŞ] adresinde görülebilir ve l50 TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebi|iı..lhaleye teklif verecek o|anların ihale dokümanını satın almaları zorunIudur.8- Teklifler, |l8lltl/z$l"f (-lırŞanılıa Günü Saat l l:00]'a kadar BULANIK KlZ yATlLl BöLGE ORTAOKULU MüDLlRYARDiMClSI ODASl' adresine elden verilebilecektir.
9- istekliler tekliflerini, herbir iŞ kalemi iÇin teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedelüzerinden teklif birim fiYat Şeklinde vereceklerdir. ihale ronr", İİİin" ihale yapılan ırt.[ıi ıı" her bir iş kalemi için teklifedilen birim fiYatların miktarlarlaÇarpımı sonutu bulunan toplam bede| üzerinjen teklif birim fiyat söz|eşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
l0- İstekliler teklif ettikleri bedelin o/o3'ünden az olmamak üzere kendi beIirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.I l- Verilen tekliflerin geÇerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 601altmış; takvim guntı oımaııoır.l2- Konsorsiyumlar ihaleye teklif ]veremezler|.


