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[Bulanık İnıam flatip Ortaokulu Müdürlüğü|

ISebze ve Meyve Alımı] işi 4734 Sayılı Kanunun 2llf Maddesi gereği Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.]

İhale Kayıt Numarası-

l -İdarenin

A) Adresi

B) Telelbn Ve Faks Numarası

C) Elektronik l'osta Adrcsi (Varsa)

2-İhale Kontısu Hiz-metin

A) Niteliği, Türü Ve Miktarı

I}) Teslim Yeri

C) İşin Süresi

3-İhalenin

A) Yapılacağı Yer
B) Tarihi Ve Saati

:2018/460001

: Bahçelievler Mah. 704. Sokak No:9 Bulanık/Muş

: 0 436 31l 2842 -0 436 3ll 2802

:,246634@meb.kl2.tr

: 27 Kıleın Meyve ve Sebze Alıını
Ayrıntısı.Teknik Şırtnanıede l}elirtilıniştir.

ı Bulanık lmaın llatip Ortaokulu(KlZ YBO) Gıda Aınbarları
: Sözleşme yapıldıktan sonra günlük ihtiyaca göre öğretim yılı sonuna
kadar okul idaresinin belirleyeceği miktarda teslimat yapılacaktır.

: Bulanık İmam Hatip Ortaokulu(KIZYBO) Öğretmenler Odası

ı25109120|8 Salı Günü Saat 11:00'dı

4. İlıaleye katılabilme şartları ve isteııilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1, İhaleye katıln-ıa şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.ı.l. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya

Saııayi Odasına ya da ilgili Esıraf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğıınu gösterir belge,

4.1.1.2, Tüzel kişi olmast halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bıılunduğu Ticaret velveya Sanayİ Odasından, ilk ilan veya

ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.|, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurutuları ile tüzel kiŞiliğin Yönetimindeki
görcvlileri beliıleıı son durumu gösterir Ticaret Siçil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde

bulunn-ıaması lıalinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler

ile ti.izel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
a.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.ı.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Elrononıik ve mali yeterliğe ilişl<in belgeler ve bu belgeleriır taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Meslelii ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafıı]dan nıesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter beliılilmemiştir.

S.El<onorııik açıdaır en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabileçektir.
Z. İhale dokümanının görülmesi ve sattn alınması:
7.1. ilıale doküınanı, iİarenin adresinde görülebilir ve l00 TRY (Türk Lirası) karşılığı BULANIK İlı'lllvl HATİP
OR'IAO K U LU (KlZ Y BO) B ULAN tK/M UŞ adresinden satın alınabi l ir.

7.2. iI-ıaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imz,a kullanarak indirnıeleri

zortınludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BULANIK iMAM HATİP ORTAOKULU(K|Z YBo) BULANIK / MUŞ adresine

elden tesliın edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
.

9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ihale sonucu, üzerine ihale

yapılan istekliyle lrer bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı Sonucu bulunan

toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanaçaktır.
Bu ilıalede, işin taınamı için teklif verilecektir.

l0. istekliler teklif ettikleri bedelin %o3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

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

l2. l(onsorsiyuın olarak ihaleye teklif verilemez.

t


