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Il}ulanık İınaın Hatip Ortaokulu Müılürlüğü|

[Şarküteri Malzenıesi Ahmı| işi 4734 Sayılı Kanunun 2llf Maddesi gereği Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.l

ihale Kayıt Numarası* ı 20181457688
l -İdarenin

A) Adresi : Bahçelievler Mah. 704. Sokak Noı9 BulanıI«/Muş

B) Telefon Ve Faks Numarası : 0 436 3l l 2842 -0 436 3l| 2802
C) Elektronik I'osta Adresi (Varsa) ;246634@meb.kl2.tr

2-İhalc Konıısu l Iizmetin

A) Niteliği, Türü Ve Miktarı : 19 Kalem Şarküteri Malzemeleri Allmı
Ayrıntısı Teknik Şartnamede Belirtilmiştir.

B) Teslim Yeri : Buianık İmam Hatip Ortaokulu(Klz YBO) Gıda Ambarları
C) İşin Süresi 
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3-ihalenin

A) YapıIacağı Yer : Bulanık YİBO Memurlar Odası
B) Tarihi Ve Saati :24l09l20l8 Pazartesi Günü Saat l0:30'da

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıt[ı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya
Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret velveya Sanayi 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.|.2.|. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.|.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 Gazetesi, 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 belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şaıtnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İlıale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonoınik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

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

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklifsadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve l50 TRY (Türk Lirası) karşıhğı BULANIK İlvlalvl HATİP
ORTAO KULU (KlZ Y t}O) BU LANI K/M U Ş adresinden satın al ınabil ir.
7 .2, İha|eye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih Ve saatine kadar BULANIK İMAM HATiP ORTAOKULU(K|Z YBo) BULANIK / MUŞ adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapıIan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarplmı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanaçaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

l0. İstekliler teklif ettikleri bedelin 7o3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

ll. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


