KURU GIDA ALIMl
MtLLİ EĞİTİM BAKANLIĞr BAKAN YARDIMCILIKLARI
KuRu GIDA ALıMI a|lml 4734 sayllt Kamu ihale Kanununun 21lF maddesine 9ö.e Pazarlık ihale usulü
edilecektir, ihaleye ilişkln ayrlntlll bilgiler asağlda yer almaktadlrI
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a) Adresi

,

ZAFER MAH.

b) Telefon Ve faks numarasl

|

4363|12373 - 4363113a53

İhale Kayt Numarast

ı-İdaİenin

ç) İhale dokümanlntn görülebileceği
internet adresi (Varsa)

2-İhaıe konusu malln
a) Nlteliği, türü Ve miktarl
b) Teslim yeri
c) Teslim tarihi

3- İhalenin
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SOKAK NO:l BU..LAN.IK
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t7 Kalem Kuru Glda Altml
: vali selahattin Hatipoğlu İmam Hatip ortaokulu Pansiyonu
:okul idaresinin istediği miRaİda Kuru Glda pansiyon ambarlna
getirilecek okul Muayene ve teslim Alma Komisyonunca teslim
allnacak. gecikmeye mahal Verilmeyecek. Taze olmaslna özen
9österilecekti..
:

vali selahattin Hatipoğlu İmam Hatip ortaokulu Bu|anlk/Muş
: 12.1o,2o18 - ı5:oo
b) Tarihi Ve saati
4. İhaleye katllabilme şartlaİl ve ıstenilen belgele. ale yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterleİ:
a) Yapılacağl yer

4.ı.

:

İhaleye katllma şartlarl Ve istenilen belgeler:

4.t.1. Mevzuatl gereği kay|tll olduğu Ticaret Ve/Veya sanayi odas| ya da i19ili Esnaf Ve sanatkarlar odasl belgesi;
4.ı.1.1. Gerçek kişi olmasl halinde, ilk ilan Veya ihale tarihinin içinde bulunduğu y|lda allnmlŞ, ilgisine göre Ticaret

Ve/Veya Sanayi odas|na ya da iIgili Esnaf Ve sanatkarlar odaslna kayltll olduğunu gösterir belge,
4.ı.1.2. Tüzel kişi olmasl halinde, ilgali mevzuatl gereği kayttll bulunduğu Ticaret Velveya sanayi odaslndan, ilk ilan
Veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda allnmlş, tüzel kişiliğin odaya kay|tIı olduğunu 9österir belge,
4.1,2. Teklif Vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyanname5i Veya imza sirküleri;
4.1.2.1. GerÇek kişi olmasl halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4,I.2,2.rijze| kişi olma5l halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklarl, üyeleri Veya kurucular| ale tüzel kisiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamlnln bir Ticaret sicil
Gazetesinde bulunmamasl halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret sicil Gazeteleri Veya bu hususlarl
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli Ve iÇeriği İdari 5artnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli Ve içeriği idari 9artnamede belirlenen geçici teminat.
4.ı.5 ihale konusu allmln tamaml Veya bir küsml alt yükleniÇilere yaptlrllamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşlmas! 9ereken kriterler:
idare tarafından ekonomik Ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknİk yeterliğe ilişkin belgele] ve bu belgelerin taşlmasl 9ereken kraterleli
HERHANGi 8İR KAMu KURUMUNDAN KURU GIDA ALIMI İŞİNi YAPTIĞINA DAİR o/o2o oMNINDA
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5.Ekonomik açldan en aVantajll tekljf sadece fiyat esaslna göre belirlenecektir,
6. İhaleye sadece yerli isteklilef katllabilecektir.
7. İhale dokümanlnln görülmesi ve satln allnmaslI
7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir Ve 2oo TRY (Tüfk Lirasl) karşlllğl vali selahattin Hatipoğlu
İmam tlatip ortaokulu Bulanlk/Muş adresinden satln alInabilir.
7.2. İhaleye teklif Verecek olanlarln ihale dokümanlnl satln almalarl zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih Ve saatine vali selahattin Hatipoğlu imam Hatip ortaokulu Bqlantk/Muş adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynI adrese iadeli taahhütlü posta Vasltaslyla da gönderilebilir.
9. İsıeklller Leklıtlerlni, mal kalem-kalemleri için teklif birlm fiyatlar üzerinden vereceklerdlr. İhale sonucu, üzerıne
ihale yapllan istekliyle her bir mal kalemi miktan ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarln çarplml sonucu
bUlunan toplam bedel üzeranden birim fiyat sözleşme amzalanacakt|r,
Bu ihalede, işin tamaml için teklif Verilecektir,
ıo. İStekliler teklif ettikleri bedelin o/o3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda qeçici teminat
vereceklerdir.
1ı. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.
12. Kon5orsiyum olarak ihaleye teklif Verilemez.
l3. ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajll

teklif üzerjnde blrak|lacaktlr

