
idarenin Adı

İşin Adı

İhale Kayıt Numarası

Turü /Usülü

l -İdarenin

a) Adresi

Muhtelif Tür ve Miktarda Malzemenin satın alımı yapılacaktır

:Bulanık İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü

:Kuru Gıda Alımı

,.20l.8l45533,1

: Mal Alım/Pazar|ık (21lf)

: Bulanık İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BULANIK / MUŞ

b) Telefon ve Fax Numarasl : Tel :0 436 3|l 56,76 Fax : 0 436 3|1 2| 99

c)Elektronik Posta Adresi :972048@meb,k12,tr

2-iha|e Konusu Malın

a)Niteliği, Türü ve Miktarı :32 (oİuz iki; ı<aıem Kuru Gıda Alımı

b)Teslim Yeri / Yerleri :Devlet Parasız Yatılı Pansiyonu depo veya ambarı

c)TesIim tarihi / tarihleri :işin teslim süresi sözleşmenin tasdikine müteakip 3 iş günüdür. Mal tek seferde veYa

partiler halinde idarenin ihtiyacı doğrultusunda gerçekleşecektir,

3-İhalenin ,.

Bulanık iMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürlüğü odası

: 2010912018 Perşembe günü Saat : 1 l:30
a)Yapılacağı Yer
b)Tarihi ve Saati

4_ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uYgulanacak kriterler

4. l.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler;

4.1 .l.Tebligat için adres beyanı ve ayrıca iıtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik Posta adresi,

4.1.2.Mevzuatı İereği kayıİlı olduğu Ticaret velveya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi ;

4.|.2.|.(Değişik: 22/0612005 - 25s53 R.G. / 6 mdj Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan/davet tarihinin veYa ihale/son

başvuru tarihinin ıçeiiiinae bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret velveya SanaYi odasına veYa ilgili Meslek odasına

kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

4.1 .2.2.(Değiş|k: 2210612005 - 25853 R.G. i 6 md.)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin _siciline
kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son baŞvuru tarihinin iÇerisinde bulunduğu

yıİda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin

4.|.2.3. ihale konusu iş için teklif edilen fiyatın enazo/o4} oranında İŞ Bitirme Belgesi

4. 1.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.|.3.L Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

4.| .3.2.Tuzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiŞiliğin

yönetimindeki görevlilerİ belirten son durumu gösĞrir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4. l .4.(Değişik: 0810612004 _ 25486 R.G. / 33 md.) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i)

bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına il işkin yazı lı taahhütname,

4.1 .5. Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4. l .6. Bulanık iMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına alınmış teklif edilecek bedelin %o 3'ünden az olmamak

üzere, geçici teminat veya4734 sayılı yasanın 34. Maddesinde belirtilen ve teminatyerine.ceç:n belgeler vereceklerdir,

4. l .7.şartnam İnin 7 .2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde

düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.8,ihaleye Vekaleten katılma halinde, istekli adına katılan kişinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noter

tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.9.isteklininişortaklığı olmasıhalindeşekliveiçerigibuŞannamedebelirlenenişortaklığıbeyannamesiile l6ncı
maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Şekli ve iÇeriği bu



şartnamede bel İrlenen konsorsiyum beyannamesi,

4.1.10.Bu şartnamenin l7 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmaYı düŞündükleri

işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

4.1.1 l .İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.12.şartnamenin 8 veya 36 ncı maddelerinde belirtilmesihalinde yerli istekliolunduğuna iliŞkin MalAlımı İhaleleri

Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler,

4.1.13.şartnamenin 36 ncı maddesinde belirtilmesi halinde teklif edilen malın yerli malı olduğunu tevsik eden belgeler,

4.1.14.(Ek: 0810612004_ 25486 R.G. / 33 md.) ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzelkişiliklere ilişkin

beyanname,

4.1.15.(Değiş ik:2210612005 _ 25853 R.G. / 6 md.) iş deneyimi istenilen ihalelerde, tüzel kişi istekli taraflndan sunulan

iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesin. ,u-hip ortağına ait olması halinde sunulacak iŞ DeneYim

Belgesinin Başka Bir Ttızel Kişiye kullandırılmayacağına iıişkin ıaahhütnamenin. (standart form KiK 027.2lM)

(Değişik: 2210612005- 25853 R.G. / 6 md.)iş ortaklıklarında, iş ortaklığı beyannamesi (Standart form KiK028.0/M) ile birlikte iŞ

ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişiİeİin her birinin ilgisine göre (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki belgeleri aYrı aYrı

vermeleri zorunludur. Konsorsiyu.larda konsorsiyum beyannamesi (standart form KiK028.1/M) ile birlikte konsorsiyumu

oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ilğisine gore (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı vermeleri

zorunludur

4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1.

4.3.2

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan ( Kuru Gıda Alıml )iŞleri kabul edilecektir.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir,

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7_ihale dökümanı Bulanık iırıKB vesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü adresinde görülebilir ve l00 TL karşılığı Bulanık

Mal Müdürlüğü, ne döküman bedeli yatırıldığına dair dekont getirildiği taktirde aynı adresten temin edilebilir. ihaleYe teklif

verecek olanların İhale dtlkumanını satın almaları zorunludur.

8_Teklifler 20logl2018 Perşembe günü Saat l l:30 'a kadar Bulanık iMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğüne

verilebilir.

9_istekliler Tekliflerini ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye iş kalemleri için teklif edilen birim fiYatların ÇarPlmı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

l0_İstekliler teklif ettikleri bedelin %o3,ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

ll-Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren enaz60 takvİm günü olmalıdır.

l2-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

Keyfiyet ilan olunur.
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