
KURt] GlDA i\,lALZEMEsİ

kuru cıda Malzemesi alımı 4734 sayılı kanru ihaıe kanununun 2llF maddesine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

t -İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet

adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve mıktan

b) Teslım yeri

c) Teslim tarıhi

]- ihalenın l Bulanık Anadolu imanı Haıip Lisesi !ı4udtir Yardınıcı odasl

a) Yapılacağı yer

b)'tarihi ve saati 0ll0,20l8 - 09:00

4'ihaleyekanlabilnıeşartlarıveistenilenbelgeleriIe),eterlikrleğerlendirmesindeul.gulanacakkriterler:

4.1. İhaleye katılnıa şartları r,e istenilen belgeler,

4.1.1.Mevzuatıgereğikayıtllolduğul.icaretve/veyaSanayiodasıyadailgiliEsnafıeSanatkarlarodaslbelgesi,

Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

}::§ii:;j;#:İİ;Tİ:j::*:]::jiu,:;::ıJ}?*i:Txii',,1'j','.;fi,1,:l]:;[Tlli],l1hllliii]J,.}ij:i';l"XrŞ:§];j::T:ıeJes'"o]:
İ;;,İ;İ;;ğ, t,cu,et "/,eya 

sanayı odası belgesı 1aoa es

4.1,2. Teklifvermeye yetkıli olduğunu gösteren ımza beYanlıamesiıeya inıza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olnıası|iİ;;:,;;;;;;Jikıi ın,,za beyannanıesı, 
rıcuları ile ttizel kiş.iliğin yönetimindeki görevlileri belırten son durunıu gÖsıerır

tli,lJ:ftH,:lltl illl,,:ijil-rriö,'ffi,iü§ffiliT,lŞ1llu:ilİlil: 
fl,iJlll?iiJİl;ll.';;i,;:r'u,.,. ıigiıiT,ca,et Sic üCazet<ler rc'ı

bu hususları gosteren Uelgelc?'iİ,',;lİ t,şiİiein noter ta,sdikli imza sirküleri,

;: j."§;1,1 ;-;er,gi ioari §an,,,a*.d. belırieneıı 
':|]]l.'l'k':!:

ü.İ;. ğ;*l, ,. ,ç",ği ldari §artnamede belirlcııeıı geçici ıenııııat

_{.ı.5 ihaıe konusu alııııın,J;;;, ;;y; b,, k.,s,n, alr yilkleıııcılerc ıaPıırılanıaz'

4.2. Ekonomik r. ,nuıı y.i.riig. lıiilin u.ıc.ı.. re u, ueıgeıe.in irş,*o,, gerekeıı kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belinilnıeıniştir'

4.3.MeslekiveTeknikyeterliğeilişkinbelgelervebubelgelerintaşlnıastgerekenkriter|er:

4.3.1.1. t-lrünleı,in piyasaya arzına ilişkin belgclcr:

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

4.].1.2. \'etkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Bağlı bulıınduğıı Esnaf odası r,c1 a Sana\,ı ve tıcaret odası tıelgesi

5.Ekononıık açıdan en avanta,llı teklii sadece til"at esasııra göre belirlenecektır

6. İhalel,e sadece yerlı ıstekliler katılabilecektır,

7. İhale dokunıanının gör(ilnresi ve satın alınnıasü,

& Te{iıilcr. ıha]e ıarıh \c jaaıine kaılar Bulanık llçe \1ılli Egıtiil \.1üdürlügü ToPlantl odası i adresine elden teslim edilebilecekıir

ı:.ıı L_:ı<rı]<: l;il ıai,,: ;Ğılan bırın.ı ilrııl:riı -.i]rplIi,.l ilrnu.-u hUiunJ., topliİ.].] tx.jel uzerınden birinı liiat sozlğŞme ınızalarıa-akrır

tso *rııcııc- :iiJ,] la,n"]rü-,] ;Çlı i,\;ti \,r]l3"lıır

l* ü:ı<ti;!tı ıc\iıittııLkı L.ııj<lın cL:-tıfıdan az !rlıI.13j.Iı3!( üzere kendi b<lırierecekleri ıutarda geçici tenıinaı r'ereceklcrdir

ıı. \'ğ-J<! =iJıt-krn 
rer-<riılık şı:ıesı, ıhale iınhinıJ<n iıibaıen 6ı,ı (alımış) ıali\lm günüdür,

l 1_ K r.rııır>ı_r ııı ttles-ü ı iıa}c_ı c ı t \ l i i r en l e m ez

20181477318

: Yeni Mahalle Sanayı kavşağı yolu yanı 49500 Bulanık/MUŞ

: 4]63 l l4200 - 4363 l l4200

:9?206l@nıeb.kl2,tr

: https://ekap.kik. gov,tr/EKAP/

: 42 Kaleın Kuru Cıda Malzenıe Alım ışi

Bulanık Anadolu lmam Hatip Lisesi Okul Pansılon Anıbarı

, İdare Taralından Belirlenen Tarihlerde,


