
BULANIK ANADOLU iMAM IIATiP LİSESİ_ MiLLi EĞİTiM BAKANLrĞI MÜSTESARLIK

KırmızıEtMalzemesialınıı4734sayılıKamuİhaleKanununun2l/F maddesinegörepazarlık usulüileihaleedilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ihıle Kayıt Numarası , 2018/488319

l -idaren in

a) Adresi : Yeni Mahalle Sanayı kavşağı yolu yanı 49500 Bulanık/JvfUŞ

b) Telefon ve faks numarası : 4363114200 - 4363|14200

c) Elektronik Posta Adresi : 97206l@meb.k|2.tr

ç) İhale dokiimanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.trlEKAP/
adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, tiirü ve miktarı : 2 Kalem Kırmızı et Alım işi

b) Teslinı yeri : Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Pansiyon Ambarı

c) Teslim tarihı : İdare Taratjndan Belirlenen Tarihlerde.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Odası

b) Tarihi ve saati : 03.10.2018 - 11:00

4. İhaleyc katılıbilnıe şartları ve istcnilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacnk kriterler:

,1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnafve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olıırası halin<le, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da İlgilİ Esnafve

Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğıınu gösterir belge,

tüzel kişiIiğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. itıale konusu nıalın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veYa belgeler:

4.1.2. Teklifvern,ıeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannanıesi veya imza sirküleri;
4.t.2.1. Ccrçek kışi oIıııası halinde. noter ıasdikIi imza beyannamesi.

bu lrususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
1.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnanıede belirlenen teklifmektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
.1.2. Ekonomik ve mali yetcrliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare taratlndan ekonoıııik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Meslcki ve't'cknik yeterliğe ilişkin belgelervc bu belgelerin taşımasü gereken kriterler:

4.3.1.1. Ürünlcrin piyasayı arzını ilişkin belgeler:

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

4.3.1.2. YctkiIi kurum ve kuruluştara kayıtla ilgili belgeler:

Bağtı bulunduğu Esnafodası veya Sanayi ve ticaret odası belgesi

5.Ekonon,ıik açıdan en avantajlı teklifsadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale doklimanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.ihaledokümanı,idareninadresindegörülebilirve2OOTRY(TürkLirası)karşılığıBulanıkAnadoluİmamHatipLisesi Müdürlüğüadresindensatınalınabilir.

8. Teklif'ler, ihale tarih ve saatine kadar Bıılanık İlçe Milli Eğitim Miidürltiğü Toplantı Odası i adresine elden teslim edilebilecektir.

mal kalenrIeri için teklifedilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamt için teklif verilecektir.

l0. istekliler teklifettikleri bedelin 7o3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

1 l. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

l2. Konsorsiyuın olarak ihaleye teklif verilemez.


