
YAŞ SEBZD MEYVE ALlM İŞi

YaşSebzeMeyve alımı4734sayılıKamuİhaleKanununun2l/F maddesinegörepazarltk usulüileihaleedilecektir,

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

,20181480277

: Yeni Mahalle Sanayı kavşagı yolu yanı 49500 Bulanık/MUŞ

: 4363l |4200, 4363| 14200
,. 97206|@mebk|2.1r

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

. 3l Kalem Yaş Sebze Meyve Alım işi

: Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Pansiyon Ambarı

: IOİRE TARAFINDAN BELİRLENEN TARiHLERDE

Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi MUdür Yardımcı Odası Yeni Mah,

01.10.20l8 - l6:00

İhale Kayıt Numarası

l -İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç; ihale doktımanlnın görülebileceği internet

adresi (varsa)

2-ihale konusu malın

a) Niteliği, türü Ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

4. ihateye katı|abilme şartlarl ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası ya da ilgilı Esnafve 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 Esnafve

Sanatkarlar Odasına kayıth olduğunu gösterir belge,

tüzel kışiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1J. thale konusu malın satlş faallyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince altnmast zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

4.1.2. Teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

bu hususları gösteren belgeıei ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli vİ içerigi İdaİi Şartnamede belirlenen teklifmektubu,

a.l.a. §ekli ve lçeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5 ihale konusu ilımın tamamü veya bir kısmı alt yuklenicilere yaptürılamaz,

4.2. Ekonomik ve maıi yeteriige iıiitin belgeler ve bu belgelerin taşlması gereken kriterler:

İdaretaraflndanekonomikvemaliyeterliğeilişkinkriterbelirtilmemiştir'

4.3.MeslekiveTeknikyeterliğeilişkinbelgelervetıubelgelerintaşlmasıgerekenkriterler:

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Bağlı bulunduğu esnaf ve sanatkarlar odası veya Sanayi ve Tiçaret odası belgesi

4.3.1.2. Yetkiti kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Bağlı bulunduğu Esnafodası veya Sanayi ve ticaret odası belgesi

S.Ekonomik açıdan en avanta.jlı teklif sadece tlyat esasına göre belirlenecektir,

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir,

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200TRY (Türk Lirası) karşılığı Bulanık Anadolu lmam Hatip Lisesi Müdürlüğü adresinden satın alınabilir,

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BULANIK ANADOLU iMAM HATIP LİSESi MÜDÜR YARDIMClSI ODASINA adresine elden teslim edilebilecektir,

mal kalemleri için teklifedilen birinı fiyatların çarplml sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim tiyat sözleŞme imzalanacaktır,

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verılecektir,

l0. istekliler teklifettikleri bedelin %3,ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geÇici teminat vereceklerdir,

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

l2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez,


