
BULANİK MESLEKt VE TEKNİK ANADOLU LtSESİ
EKMEK ALIMI

MiLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCİLIKLARI

EKMEK ALIMı allm| 4734 saytlü Kamu ihaıe Kanununun 21lF maddes|ne göre Pazarlık ihale usulü ile ihale edilecektir,
İhaleye ilişkin ayrlntlll bilgiler aşağ|da yer almaktadIr:

ihale Kayt Numarasl : 2o1al4a53a6
l-idarenin 

iNöNü MAIiALLESi öRENKENT yoLU üznRi lssoo -
a) Adre'i 

' p_ülA.r]iK 
' 
M.u§

b) Telefon Ve faks numarasl : 4363ı12062 - 43631ı2062

ç) İhale dokümanlnln görülebileceği

internet adresi (varsa) : httPs://eka P, kik, gov,trlEKAp/

2-İhale konusu maltn

a) Niteliği, türü Ve miktar| : 3 Kalem Ekmek ve unlu Mamul Altml

b) Teslim yera : Bulanlk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonu

c) Teslim tarihi : okuı idaresinin istediği miktarda Ekmek okul ambaflna getirilecek
okuı Muayene ve teslİm Alma Komisyonunca teslim a|tnacak,
gecikmeye mahal verilmeyecek. Taze olmaslna özen Eöste.ilecektiİ.

3- İhalenin
a) Yapllacağl yer : Bulanlk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bulanlk/Muş
b) Tarihi Ve saati : o5.1o.2oı8 - 11:oo
4. İhaleye katllabilme şartla.t ve istenilen belgele] ile yeterlik değerlendırmesinde uygulanacak kriteİler:
4.ı. ihaleye kat|lma şartları Ve istenilen belgeler;
4.1.1. Mevzuat| gereği kayltll olduğu Ticaret Ve/Veya sanayi odasl ya da ilgilj Esnaf Ve sanatkarlar odasl tıelgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olmas| halinde, ilk ilan Veya ihale tarahanin içinde bulunduğu yllda allnmtş, ilgisine göre Ticaret
Velveya sanayi odaslna ya da i19ili Esnaf Ve sanatkarlar odaslna kayltlİ olduğunu gösterir belge,
4.1.1,2,rizel kişi oImasl halinde, ilgili mevzuatü gereği kayltll bulunduğu Ticaret Velveya sanayi odaslndan, alk ilan
Veya ihale tarihinan içinde bulunduğu yllda alİnmlş, tüzel kaşiliğin odaya kayltll olduğunu gösterir be|ge,
4.ı.2, Teklif Vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi Veya amza sirküleri;
4.ı.2.1. GerÇek kişi olmasl halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.İnzel kişi olmasl halinde, a19isine göre tüzel kişiliğin ortaklarl, üyeleri Veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterır Ticaret sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam|nln bir Ticaret sicil
Gazetesinde bulunmamasl halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret sicil Gazeteleri Veya bu hususlar|
gösteren belgeler ile tüZel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerj,
4.ı.3. Şekl Ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekl ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.ı.5 İhaıe konusu allmln tamaml Veya bir klsml alt yüklenicilere yaptınlamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeteİliğe ilişkin be|geler ve bu belgele.in taşlmasl gereken kriterler:
İdare taraflndan ekonomik Ve mali yeterliğe ilişkan kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki Ve Teknik yeteİliğe ilişkin be|geler ve bu belge|eİin taşımasl gereken kriterler:
İdare taraflndan Mesleki Ve Teknik yeterliğe ilişkin kriter betjrtilmemiştir,
5.Ekonomik açldan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli jstekliler katllabilecektir.
7. İhale dokümanınln görülmesi Ve satln allnmasl:
7.1. Ihale dokümanl, idarenin adfesinde görülebilir Ve 2oo TRY (Türk Li]asl) karşlIlğl Bulanık Mesleki Teknik
Anadolu Lisesa Bulanık/Muş adresinden 5atln allnabılar.
7.2. İhaleye teklif Verecek olanlarln ihale dokümanlnl satln almalar| zorunludur.
8. Teklifler, iha|e tarih Ve saatine kadar Bulanlk Mesleki Teknak Anadolu Lişesi Eulanlk/Muş adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynl adrese iadeli taahhütlü posta Vasltaslyla da gönderilebilir.
9, Istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden Vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapllan istekliyle her bir mal kalemi miktan ile bu ma| kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarplmı sonucu
bulunan toplam bedel üzeranden birim fiyat sözleşme lmzalanacaktlr,
Bu ihalede, işin tamaml için teklif Veri|ecektir.
ıo. Istekliler teklif ettikleri bedelin o/o3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
ıı. Verilen tekliflerin geçerli|ik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMıŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif Verilemez.
l3. ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde blrakllacaktlr


