
a.

BULANIK ANADOLU iMAM HATİP LiSESİ EKMEK

BULANIKANADOLU iMAM HATiP LİSESİ _BULANIK MİLLi EĞİTiM BAKANLIĞI MÜSTE§ARLIK

Bulınrk Anıdolu İmam Hıtip Lisesi Ekmek alımı 4734 sayı|ıKamu ihale Kanununun 19 inci maddesinin a bendine göre pazarhk usulü ile ihale edilecektir. ihaleYe

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhıle Kayıt Numarısı

l-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç; ihale dokumanının görülebileceği intemet

b) Tcslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhılenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: 20|81465946

: Yeni mah.sanayi yolu üzeri BULANIK- 49500 BULANIK/MUŞ

: 4363l|4200 - 4363114200

:

adresi : https://ekap.kik.gov.trlEKAP/
(varsa)

2- İnıle konusu malın

ı) Niteliği, tiirü ve miktarı : Bulanık Anadolu imım hatip Lisesi Erkek Pansiyonu öğrencilerinin Yemek İhtiyıcında kullanılmak üzere 20000 Kg Ekmek

Alımı
Ayrınhlı bilgiye EKAP'ta yer ılan ihıle dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: Bulanık Anıdolu İmam Hatip Lisesi Erkek Pansiyonu

: lll|0l20l8

: BULANIK ANADoLU iıırrı.r rrarip LisEsi yENi MAH SANAyii yoLU üzpRi lgsoo BULANIK MUŞ

: 01.10.20l8 - 10:00

4. İhaleye kıtılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuaı gereli kayıtlı olduğu Ticaret velveya Sanayi Odası ya da ilgili Esnafve Sanatkarlar Odasr belgesi,

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret velveya sanayi odasından ya da esnafve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin iÇinde bulunduğu

yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
l.ı.z. riuif vermeye yetkiti olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkiileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamİnın bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazet€leri

veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.13. Şekli ve içeriği İdad Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdaıi Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın 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 belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin tİşlma§l gereken kriterler:

43.1. Yetkili §atıcılığı veyı imalıtçılığı gö§teren belgeler:

a)İmatatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

uİ v.ttıİi satıcı veya yetkilİtemJilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c; ıurkiye,de serbest'bolgelerde faaliyet gösteriyor isi },ııkarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bÖlge faaliyet belgesi.

aduyrn yukarıda sayılan 5elgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İsteklinin imalatçı olduğu asağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İmılatçılığı gösteren belge.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifsadece fiyat esasına göre belirleneceklir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecekıir.
7. ihale dokümanının görulmesi ve satın alınması:

7.1. ihate dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bulanık Anadolu İmam HatiP Lisesi adresinden satın alınabilir,

7.2,|ha|eyeteklif verecek olanların ihale dokumanını satın almaları veya EKAP uzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tilih Ve Saatine kadar BULANIK ANADoiu İl,ıaır rrarİp LiSEsİ MÜDÜR YARDIMCISI oDAsI adresine elden teslim edilebileceği gibi,

aynı adrese iadtli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir t r. +r r

miktarı ile bu mal kalemlerı ıçin tetiır.oiı.n birim fıyatıarın çarpımı ionucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fıyat sözıeŞme imzalanaoaktır,

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
l0. İstekıilerieklifettikleri bedelin %3,ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

ir. veriıen tetıiflerin geçerlilik siıresi, ihale taıihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

l2. Konsorsil,ırm olarak ihaleye teklif verilemez.


