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Kırmızı Et a|ımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2llF

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

l -İdarenin

ı) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç; ihale dokiımanının görülebileceği internet

adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği. türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

Et,ALlM

maddesine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir

20181477327

: Yeni Mahalle Sanayı kavşağı yolu yanı 49500 BulanıkMUŞ

: 4363l l4200 - 4363l|4200

: 97206|@meb.k12.tr

: https ://ekap.kik. gov.trlEKAP/

. 2 kalem Kırmızı Et Alım işi

: Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Pansiyon Ambarı

: IDARE TARAFINDAN BELiRLENEN TARiHLERDE

: Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcı Odası Yeni Mah,

: 01,10,20l8- 1l:00

4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.MevzuatıgereğikayıtlıolduğuTicaretve/veyaSanayiodasıyadailgiliEsnafveSanatkarlarodasıbelgesi;

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 Esnafve

Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

tUzel kişiligin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.ı.1.3. ihale konusu malın satış f.aaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince aIınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

4.1.2. Teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren_imza beyannamesi veya imza sirkuleri;

;;;r;;i;r, gösteren,belgele"r ile tüzel kişiliğin noterrasdikli imza sirküleri,

1.1.İ §.1.1i Ğ içerigi idaİi Şartnamede belirlenen teklifmektubu,

;:İ.;. ğ;İİ, ,e iİeriği idari §artnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5 lhale konuİu al,mın tamamı veya bir kısmı alt yuklenıcilere yaptırılamaz,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ııişı<ın ueıgeıer ve bu belgelerin taştması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir,

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

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Bağlı bulunduğu esnaf ve saııatkarlar odası veya Sanayi ve Ticaret odası belgesi

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Bağlı bulunduğu Esnafodası veya Sanayi ve ticaret odası belgesi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklifsadece tiyat esaslna göre belirlenecektir,

6. ihaleye sadece yerli ıstekliler katılabilecektir,

7, ihaüe dokumanlnln görülmesi ve satın alınması:

7.1.ihaledokümanı.idareninadresindegörülebilirve2OOTRY(TurkLirası)karşılığıBulanıkAnadoluimamHatipLisesi 
Müdürlüğüadresindensatlnalınabilir,

8. Teklifler, ihale tarih Ve Saatine kadar BULANIK ANADOLU iMAM HATiP LiSESi MÜDÜR YARDIMCISI ODASINA adresine elden teslim edilebilecektir,

mal kalemleri için teklifedilen birim fiyatların çarplml sonucu bulunaıı toplam bedel uzerinden birim fiyat sözleŞme imzalanacaktır,

Bu ihalede, işin tamamt için teklif verilecektir,

t0. istekliler teklifettikleri bedelin %3,ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir,

l l. veriIen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdur,

l2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez,


