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İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

İhale Kayıt Numarası

l -idarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği interneı

adresi (varsa)

2-ihale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

EkmekAlımı4734sayılıKamuihaleKanununun2l/F maddesinegörepazarlık usulüileihale edilecektir,

aşağıda yer almaktadır:

.2018/503686

: Yeni Mahalle Sanayı kavşağı yolu yanı 49500 Bulanık/MUŞ

: 4363l l4200 - 4363||4200

.97206l(ı)mcb.kl2.n

: htıps://ekap.kik.gov.trlEKAP/

: Ekmek Alım işi

: Bulanık Anadolu lmam Hatip Lisesi Okul Parısiyon Ambarı

:

: Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi MUdUr Yardımcı Odası

: l1.10.20l8-09:00

4. ihaleye katılabilme şartları ve ıstenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtll olduğu Ticaret ve/veya sanayi odası ya da ilgili Esnafve sanatkarlar odası belgesi;

4,1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilaıı veya ihale tarihinin içinde butunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili Esnafve

Sanatkarlar Odasına kayıttı olduğunu gosterir belge,

tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gosterir belge,

4.1.13. ihale konusu nralın satış taaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince ahnması.zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

4.1.2.,feklifvermeyeyetkiliolduğunugÖsterenimzabeyannamesiveyaimzasirküleri;

bu hususları gösteren belgeleİ ile tüzel kişiliğin noter tasdikti imz-a sirküleri,

4.1J. Şekli vİ içerigi idaİi Şartnamede belirlenen teklifmektubu,

a.1.4. §ekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliikin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve maIi yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir,

4.3. Mesleki ve,feknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşlması gereken kriterler:

ı1.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

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

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Bağlı bulunduğu Esnafodası veya Sanayi ve ticaret odası belgesi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklifsadece fiyat esasına göre belirlenecektir,

6. İhaleye sadece yerlı istekliler katılabileceklir,

7. ihale dokumanının göriılmesi ve satln alınmast:

7.1. ihale dokümanı, ıdarenin adresinde görülebilir ve 200TRY (Turk Lirası) karşılığl Bulanık Anadolu imam Hatip Lisesi Mudürlüğü ve,Ekap Platformu adresinden satln

a|ınabilir.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bulanık Anadolu imam Hatip Lisesi Müdür Yrd Odasl adresine elden teslim edilebilecektir,

mal kalemleri için teklifedilen birim fiyatların çarplnıt sonucu bulunan toptam bedel üzerinden birim tiyat sözleşme imzalanacaktır,

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir,

t0. İstekliler teklifettikleri bedelin %3,unden az olmamak üzere kendi betirleyecekleri tutarda geçtcı teminat vereceklerdir,

ll. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmıŞ) takvim günüdür,

l2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez,


