
BULAN|K sAiD NuRsi ANADoLU LisEsi EKMEK ALlMl

ANADoLU LisEsi_BULANlK sAiD NURsi MiLLi EĞiTiM BAKANLlĞl BAKAN YARD|MclLlKLAR|

Bulanık Said Nursi Anadolu Lisesi Ekmek alml 4734saylll Kamu ihale Kanununun 2,1/f maddesine göre Pazarllk ihale usulÜ ile ihale edilecektir, ihaleye

ilişkin ayrtntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İha|e Kayıt Numarası

l -İda renin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

: 20181461396

ç) ihale dokümanının gönilebıleceği intemet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ , httos:i,/bulanik,meb.gov.trl ve http://www,bulanik,gov,trl

2-İhale konusu malın

Bulanık Saict Nursi ,\nadolu l,iscsi Pıınsilonunı ı(BiR) KaIem t-kmck ,\lınıı

A\ rıntlıı bilgive t)kAl"ta _vcr alan ihalc ılokiinıını içinde bulunan idari şartnamcden ulaşılahilir,

Bulanık Said \ıırsi.\nıılolıı t-isesi Kız ()ğrcnci Pansiroıru Aınbırı

\iiklcnici tarafinclan siız konıı§lı ınallar: sözlcşırıe iınzıılandıktan sonrır J gün i(:iilde ıeslimıt }apılacaklll,

t üklcnici ihıle konısu nrallarıi sözleşnleırin iınzalınmasını müttıkip iılarenin i§ıtği doğrultıısıınıla Bulanık said

\ursi ,{nadolıı l,iscsi Pansi1,on .\nrbarına bclirlenecek program tloğrultıısunria tck partidc \e}ı ptrtilcr haliildc

tcslinı edocektir. ihıle konusu ınallar l}ııtanık Saiıl \ursi.\naılolu I-isesi \Iuaıtnc re lcslim,\lma Konrislonu,

Pansi1,onılan sorunılu l\türlür \ardınıclsl \c)a Bclletici ()ğrt,tmcn giizctiminde nıesai saatleri içcrisindc rc

hıftanın iş günlcrinde teslim alınacııktır. llıfta sıınu rcla ıncsai saatleri dışınıİa teslinıat antık idarcnin iintedtn

biIgiIcndirilmesi 1,0 o},gun giirıncsi sonucunda gcrçckleşchilcceLtir. \iiklenici itlırcte onarlaııınıŞ tcslinr

progranrlna ul-nrak zorunılıdır. Ancak zorunlu hallcrde idarcnill u) gun giiriişii ilc tesliın prograınıııda dcğiriklil,

rapılabilir. idarecc onaylınan hir sürt uzılımı lrrılıınduğu takdirdc, r,iiklenici hu lrususun ktıdisinc ıehlig,

tarihinılcn başlamak İizcrc 5(tıcş)iş günii içindc ycni dııruına göre bir tesliın progranrı dii;ıenlcıııck zorunrlaılır,

Deılct Kararolları ('ıtt. Bahçelieı le r \lalıılleıi DSİ .\rkaıı Bıılanıli/\lııs {9500 - B[ L,\\lK i \lt Ş

2I.09.2()ltt - l0:(X)

l)c,let Kara1.olları Cııtl. l}ıhçclicr ler \lıhallesi l)Sİ .\rkısı I}uIanılı,/\luŞ,19500 l]l t-.\\lKi\lt Ş

JJ(ıfI tJ7tt5 - {J6J l lJ785

75rt03.t,ianıeb.kl 2.tr

a) Niteliği, turü Ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarıhı

3- İhalenin

a) Yapılacağı 1,er

b) Tarihi vc saatı

4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler i|e yeterlik değerlendirmesinde uYgulanacak kriterler:

4.1. ihaleye katllma şartlarl Ve istenilen belgeler:

4..|..1.3. ihale konusu malln satlş faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince allnmasl zorunlu izin, ruhsat Veya faaliyet belgesi Veya belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu göSteren imza beyannamesi Veya imza sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde. noter tasdikli imza beyannamesi,

4,1.2.2.rüzelkişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları. üyeleri Veya kurucularl ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son dUrumu

gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamlnln bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasl halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin notertasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli Ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli Ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptlrllamaz.

4.2. f,konomik ve malı yeterliğe ilişkin belgeler ve bu beIgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemıştir,

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

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayItla ilgili belgeler:

Alım kon11su malın, sıtışınıır gcrçekleştirilebilnıesi için ilgil oda}-a kal.,ıi|ı oldıığunu giislcrir helgc

5.Ekonomik açldan en avantajll teklif sadece fiyat esaslna göre belirlenecektir.
6. ihaleye sadece yerli istekliler katllabilecektir.
7. ihale dokümanlnln görülmesi Ve sat|n allnması:
7.,t. ihale dokümanı, ijarenin adresinde görülebilir ve 2oo TRY (Türk Lirası) karşılığı Bulanık Said Nursi Anadolu Lisesi Müdür|üğü adresinden Satln

allnabilir.
8. Teklifler. ihale tarih ve saatine kadar Devlet Karayolları Cad. Bahçelievler Mahallesi DSİ Arkası BulanıUMuŞ 49500 - BULAN|K / MUŞ adresine elden

teslim edilebileceği gibi, aynl adrese iadeli taahhütlü posta Vasltasıyla da gönderilebilir.

ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarln çarplml sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktlr.
Bu ihalede, işin tamam l için teklif Verilecektir.
10. istekliler ieklif ettikleri bedelin o/o3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
1'l. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış} takvim günüdür.
12. KonSorsiyum oIarak ihaleye teklif Verilemez.
13.Diğer hususlar:
ihale. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açlklama istenmeksizin ekonomik açldan en avantajlI teklif üzerinde bırakılacaktır.


