
SEBZE, MEYVE VE ALIMI
MİLLt EĞİTtM BAKANLIĞr BAKAN YARDIMCILIKLARI

sEBzE, MEYVE vE şARKÜTERİ ALIML ahm| 4734 saylll Kamu İhale Kanununun 21lF maddesine göre Pazarllk ihale
usulü ile ihale edi]ecektir, İhaleye ilişkin ayrınt|ll bilgiler aşağlda yer almaktadlr:

İhale (aylt Numarasl

1-İdarenin

a) Adresi

b) Teıefon Ve faks numarasl

ç) ihale dokümanlnln görülebileceği

internet adresi (Varsa)
2-İhale konusu malln

a) Niteliği, türü Ve miktarl

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

61E. ŞOK. NOı! 49500 - EULAI!.IK MU.§

3- ihalenin
a) Yapllacağl yer

b) Tarihi Ve saati

zola / 493a3L

ZAI.ER.MAHA-L._LE§..i
. 4363Ll2373 - 43631 13a53

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

: 28 Kalem sebze, Meyve ve Şarküteri Alıml
: vali selahattin Hatipoğlu İmam Hatip ortaokulu Pansiyonu

: okul idaresinin iştediği miktarda sebze, Meyve ve Şarküteİi okuı
amba.lna getifilecek okul Muayene ve tesıim Alma Komisyonunca
te§lim allnacak, gecikmeye mahal verilmeyecek. Taze oımaslna özen
gösterılecektif.

: Bulanlk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bulanlk/Muş
: 10.ı0.2o18 - ıı:oo

4. İhaleye katllabilme şartlarl ve istenilen belg€ler ile yeterlik değeİlendirmesinde uygulanacak krite]ler:
4.1. İhaleye katllma Şartlar| Ve istenilen belgeler:
4,1.1. Mevzuatl gereği kayltlt olduğu Ticaret Ve/Veya sanayi oda5l ya da ilgili Esnaf Ve sanatkaflar odasl belgesi;
4.1.ı.1. Gerçek kişi olmasl halinde, ilk ilan Veya ihale tarihinjn içinde bulunduğu yllda allnmlş, ilgi5ine göre Ticaret
Ve/Veya Sanayi odaslna ya da ilgili Esnaf Ve Sanatkarlar odaslna kay|tll olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olmasl halinde, ilgili mevzuatl gereği kayltll bulü]nduğu Ticaret Ve/Veya sanayi odaslndan, ilk ilan
Veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yllda allnmlş, tüzel kişiliğin odaya kayltlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2. Teklif Vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi Veya imza sirküleri;
4.1.2.1, Gerçek kişi olmasü halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.t.2.2.rize| kişi olmasl halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri Veya kurucular| ile tüzeI kiŞillğln
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Siciı Gazetesi, bu bilgilerin tamamlnln bir Ticaret sicil
Gazetesinde bulunmamasl halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret sicil Gazeteleri Veya bu huSuslart
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikIi imza sirküleri,
4.1.3. Şekli Ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli Ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.ı.5 İhale konusu allmtn tamaml Veya bir klsml alt yüklenicilere yaptlrllamaz.

4.2. Ekonomik ve maIi yeteİliğe İlişkin belgeler ve bu belgelerin taştmast gereken k]iterleİ;

İdare taraftndan ekonomik Ve mali yeterliğe iliskin kriter belirtiımemistir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşlmasl gereken kriterleİ:
HERHANGi BiR KURU|YDA sEBzE N4EYVE İŞiNi YAPTIĞINA DAİR o/o25 oRANINDA İŞ BiTİRME BELGESİ
5.Ekonomik aÇ.dan en aVantajll teklif sadece fiyat esaslna göre beliflenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler kat|labilecektir.
7. İhale dokümanlnln qörülmesı Ve satln altnmasl:
7.1. İhale dokümanl, idarenin adresinde görülebiıif Ve 2oo TRY (Türk Liİasl) karşllüğl Bulantk Mesleki Teknik
Anadolu Lisesi Bulanlk/Muş adresinden sat|n alınabilir,
7.2. İhaleye teklif Verecek olanların ihale dokümanInl satln almalarl zorunIudUr,
8. Teklifler, ihale tarih Ve 5aatine kadar Bulanlk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Bulanlk/Muş adresine elden teslam
edilebi|eceği gibi, aynl adrese iadeli taahhütlü posta Va5lta5lyla da gönderilebalir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden VerecekIerdir. ihale sonucu, üzerine
ihale yapllan ıstekliyle her bar mal kalemi miktan ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarplml sonucu
bUlunan toplam bedel üzerinden barim fiyat sözleşme imzaIanacaktlr.
Bu ihalede, işin tamaml için tek|if Verilecektir.
ıo. İstekliler teklif ettikleri bedelin o/o3'ünden az olmamak üzere kendi be|ifleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
1ı, Verilen teklif|erin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim 9ünüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif Verjlemez.
lJ. ihale, KanunUn 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajll
teklif üzerinde blrakllacaktlr


