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BULAN|K ANADOLU iMAM HA,I,iP LİSESİ_ MiLLi EĞiTiM BAKANLIĞI MÜSTESARLIK

KuruGıda alınıı4734sayılıKamuİhaleKanununun2l/F maddesinegörepazarlık usulüileihaleedilecektir.

İhalcye ilişkin ayrıntılı biIgiler aşağıda yer almaktadır:

ihale Kayıt Numarası , 2018/490003

l -idaren in

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

b) 1'elelbn ve fhks nuıırırası : 4363|14200 - 4363I|4200

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

ç1 ihale dokımanının görülebiteceği internet : https://ekap.kik.gov.ırlEKAP/
adresi (varsa)

2-İhale konusu ınalın

a) Niteliği, ttlrü ve nliktar! : 42 Kalem Kuru Cıda Alım işi

b) Tes|iın yeri : Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Pansiyon Ambarı

c) Teslin-ı tarihi : İdare Tarafından Belirlenen Tarihlerde.

3- İhalenin

ı) Yapılacağı yer : Bulanık Aıadolu İmam Hatip Lisesi Müdiir Odası

b) Tarihi ve saati : 04.10.2018 - ll:00

,l. İhaleye katılabilnıe şartlırı ve istenilen belgeler ilc yetertik değerlendirmesinde uygulınacak kriterler:

4.1. İhaIeye katılnra şartları ve istenilen belgoler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı o|duğu Ticaret velveya Sanayi Odası ya da ilgili Esnafve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olınası halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnafve

Sanatkarlar Odasına kayıtIı olduğunu gösterir belge,

tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir be|ge,

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

4.1.2. Teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması haliııde, noter tasdikli imza beyannamesi,

bu hususları gösteren belgeler iie ti.izel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnanıede belirlenen teklifmektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği ldari Şartnaınede belirtenen geçici teminat.
4.r.5 İhale konusu aIımın tamamı veya bir kısnrı alt ytiklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomikve mali yeterliğe ilişkin belgelerve bu belgelerin taşıması gereken kriterlerı
İdare tarafından ekonomik ve maliyeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Meslcki ve Tcknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin tışıması gereken kriterler:

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya ırzını ilişkin bclgeler:

Bağlı bulunduğu esnaf ve sanatkarlar odası veya Sanayi ve Ticaret odası be|gesi

,l.J.1.2. Yctkili kurum vc kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Bağlı bulunduğu Esnafodası veya Sanayi ve ticaret odası belgesi

5.Ekononıik açıdan en avantajlı tekIifsadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görü|mesi ve satın alınması:

7.1.İhaledokümanı,idareninadresindegörülebilirve2OOTRY(TürkLirası)karşılığıBulanıkAnadoluİmamHatipLisesi Müdürlüğüadresindensatınalınabilir.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bulanık llçe Milli Eğitim Müdürlüğü Top|antı Odası i adresine elden teslim edilebilecektir.

mal kalenıleri için teklifedilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzaIanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

l 0. İstekliier teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

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

l2. Konsorsiyunı olarak ihaleye teklif verilemez.


