
BULANIK MEslEKt yE_TEKNİK ANADoLu LİsEsi

KıRMIZI ET ALIMl allml 4734 saylll Kamu İhale Kanununun 21lFedllecekt|r. Ihaleye lİlskin ayrıntııı bııgııer aşsil';:i; fl:l1j.T:rl|k 
ihale usu|ü lje lha|e

İhale Kaylt Numarasl l 2oı8l4a95ı2

ffi?Tuııff-İ#$s'L, 
nŞi, Ogprırpıyr.. y.aıu_ 

]

l-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon Ve faks numarasü

ç) İhale dokümanInln 9örü|ebileceği
inteİnet adresi (Varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarl
b) Teslim yerj

c) Tesljm tarahj

3- İhalenin

: 4363112062 - 4363112062

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

: 2 Kalem Klrmlzl Et Allml
: Bulanlk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonu
: okul idaresinin istediği miktarda Klrmlzl
getirilecek okul Muayene ve testim Alma
alInacak. gecikmeye mahal Ve.ilmeyecek.
gösterilecektir.

Et oku| ambaİ|na
Komisyonunca teslim
Taze olmaslna özen

a) Yapılacağl yer : Bulanlk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bulanlk/Muşb) Tarjhi Ve saati

|rlil'"',:;" ;*iİ.:Tffi?i:ffi i::TixlJ'r';ir".1i ,,li;!l"ıik değerıendi.mesinde uyguıanacak krıterıer:
4'ı'1' Mevzuatl gereği kayltll oıau6u,r,caret" vefveya sanayl odasl ya,da jlgllü 

_Esnaf ve sanatkarlar odasl belgesi;4'1'1'ı' GerÇek klŞi olmasl haljnde,_ilk ilan ,eva ,nliel-a.inl" iİİi"jJtrır"argu yılda alınmış, ilgisine g;re Ticaret
;:{:i:j.?"r?illliffil;,Iij,i"j:' ,'-1';" si""itjiu'. öl".ın}"ıiiŞıtııoıou5unu gösterir beıge,

"eya_,h;ıei;;l,;;;;;;; ;;il;i,',j;f ,,,T"":iHilf",'.".ğJ f}İUİi;:İ:iÇfİ:::J;J;:t r,İ];.",[3,.":: 
".an, ık üıan

4.1.2. Teklif Vermeve vetkill o1.1llğUnu gösteren imza oevann;.esi u'eva imza sirküleri;4.1.2,1. Gerçek kişi olması halınde, noİer tasdi1.1i i.." İ.v."".-"rlİ4'l'2'2'fijzel kiŞi o|masl halinde. ilgjsine 9öre tüzel tışiıiğın ortaıİaİ1, üyeleri veya kuruculan ıle tüzeı kişiIiğınYonetjmlndekl görevlilerl belırten son durumu gösterir İicu'.ut!İ,İ'Ğ"l"t"r,, bu bılgilerin tamamının bir T;aret Sjcıl
ff.',""'.""iT"ii'i:li[iT,"": ffj;;iŞ,":tl'g,:iİ l*llğ::i:,-'#'o;";." iıg ıi Tıcaıet sici, Gazete|er| veya bu husu'ıar|
4.1.3. Şeklı ve içerığı idarı Şartnamede Oelil"n"n İ"lİİİ 

'rİu-l.İ, 
o, -4.1.4. Şeklı ve içeriğı idari ğartnamede belırlenen Ö"çi.i İ".l"Jt,4.1.5 lhale konusu alımın tamamı veya Oiı" t,r.İ uİ v'li-kl"İİ.İl"İ" yupt,.,lurnu..

4'2, Ekonomik ve maıi Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belge|eıan taşıması gereken kriterler:
idare taİafından ekonomik Ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir,
4'3, Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgele. ve bu belgelerin taşıması geıeken kriterleriHERHANGİ BİR KAMU KuRUMUNDA KIRMIZI ET ALIMI işiNi vAnTIĞINA DAİR o/o2o oMNINDA iş BiTiRME BELGESI5.Ekonomik açldan en aVantajll teklif sadece fiyat esaslna göre be|irlenecektir.5. Ihaleye sadece yerll lstekll|er katllabllecekti;.
7. İhale dokümanlnln görülmesi ve satın allnmasl:7,ı, Iha|e dokümanı, idarenin adresinde görüleblllr Ve 2oo TRY (Türk Li]asl) karşlllğ| Buıanlk Mesleki TeknikAnadolu Lisesi Bulanlk/Muş adresjnden satIn a||nab||ir.
7.2j Ihaleye tekllf Verecek olanlarln ihale dokümanını iatın almalarl zorunludur.8' TeklifIer, ihale tarih ve saat'ne kadar Bulan!k i."ı"ıii r.'tİİıİİİİİoıu ı-isesı Buıanık/Muş adresine elden teslimedlleblleceğl gibl, aynI adrese iadeli taahhüt'ü posta vasıtasıyia jl qöni".,ı"oiı,.-
9, Istekliler tekllflelini, mal kalem-kalemlerı ıçİn tetıir oirım İıvaİıİİJr".i"o"" vereceklerdır. ihale sonucu, uzerineıhale yapıJan istekliyle her bir maı kaıemı mıkiarı ıie o, ."ı tJĞiiiı"ıjii" t"tiii"oiı'""" tjr,"". ,,'rul',l.]i'i'#l,n, .onr.,bulunan toplam bedel üzerınden binm fıyat r.1.1"ş." irn."-lunla_]lİ'.."'
Bu ihalede, işin tamaml için teklif veİilecektir.

İ"";:'"'*l:l5i "n"' "ttikleri 
bedelin o/o3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

1ı, Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarlhinden itlbaren 50 (ALTMış) takvim günüdür.ı2. Konsor5iyum olarak ihaleye tekllf Verilemez.
13, ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açldan en avantajllteklif üzerinde blraktIacaktlr


