
BuLANıK Kız A|HL 18 ToN |THAL poRTAKAL Tipl xöııün ıı-ııııı
Kız At-t oLU liiAm HATlp L- ullll EĞlTlM BAKANLĞı MüSTEsARLıK

fuı_ıtııx xız ı|xı 18 ToN iTHAL PoRTAKAL Tlpl KöMüR ALlMl alımı 4734 sayı|ı Kamu ihale Kanununun 21 inci maddesinin f bendine gÖre Pazarhk usulü ile ihale

edilecektir. lhaleye ilişkin aynntlll bilgiler aşağ|da yer almaktadlr:

lhale Kayıt Numaraıı

lJdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarasl

c) Elektronik Posta Adresi

: ZPI.PJ$PğO.!

18
ALlMl

Aynnth bılgiye EkAp,ta yer alan ihale dokomanl ıçinde bulunan idarı şartnameden uıaşllabiıir,

BULANıK Kız ANADoLU lMAı,ü HATIP LisEsi

18 ton ithal portakal tipi kömür tek seferde okulumuza ve pansiyonumuza tesıim edılecektir, §özıeşme

imzaladıktan sonra en geç 15 gon tçerisınde yitklenici firma 18 ton kömurıı teslim etmek zorundadlr,

şEHITLİK MAHALLESi 409.SoK No:9 BuLANlK/Muş

01.11.20l8 - l0:00

: şEH|TL|K MAHALLES| 4o9.soK No:g BuLANl}üıiUş

,. 4363112711 -

:

: https:/iekap.kik.gov.tr/EKAP/

ToN lrxıı- PoRTAKAL TıPl xöuüR

ç1 lhale dokümanInln görülebileceği intemet adresi (varsa)

2- lhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarahi

3- lhalenin

a) Yapllacağl yer

b) Tarihi ve saati

4. lhaleye ka$labllme şartıan ve İ9tenilen belgeler iıe yeterlİk değerlendirmesinde uyguıanacak kriterler :

İ:l.jİ:!"ŞJlllln;#jİl::ĞTg1|;[ffiİİej:İ;". getiriıebiımesi için iıgiıi mevzuat gereğince aıınması zorunıu izin, ruhsat veya faaliyet belges' veya belgeler:

İtİruİ Sjt,ş lzin Belgesi, Bayİlik verveya Uygunluk Belgesi

4.1.2.Teklifvermeyeyetkiliolduğunugösterenimzabeyannamesiveyaimzasirküleri;
İ.İ.İ.,l. Oerçet kişj olhası halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

n, nriĞii, so.t"ren belgeier ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

ı.ı.ı. serıi ,6 içeıği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. §ekli ve i(;eriği idari Şartnamede be|irlenen geçici teminat,

ı.,ı.s lnaıe konusu ilımın tamaml Veya bir ktsml alt yüklenicilere yaptlrllamaz.

4.2.Ekonomikvemaıiyetefliğeilişkinbelgelervebubelgelorintaşlmaslgerekenkriterler:

idare taraflndan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştif.

4.3,MesıekiveTeknikyeterliğeilişkinbelgelervebubeıgeıerintaşımaslgerekenkriterler:

ldare tarafından me§leki ve teknik yeter|iğe ilışkin kriter belirti|memiştir,

5.Ekonomikaçldanenavantaillteklifsadecefiyatesasınagörebelirlenecektir.

6. ihaleye sadece yerli istekliler katl|abi|ecektir,

7. lhale dokümanlnln görülmesi Ve satln alınmagl:

7.1. lhale dokümanl, idarenin adresinde görülebilir Ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı BuLAN|K Klz ANADoLU iMAM HATiP LisEsi adresinden sat|n ahnabiıir'

İ.İ. İtıaleye tetlit verecek olanların iha|e dokümanınI sat|n almaları zorunludur,

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BuLAN|K Klz ANADoLu iııııtı ııırip LlsEsl adresine elden teslim edilebilir

bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarplml sonucu bülunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktlr,

Bu ihalede, işin ıamaml için teklif veralecektir.

lo. lstekliler teklif ettikleri bedelin %3,ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçlci teminat vereceklerdir,

ll. verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren l5 (onbeş) takvim günüdür.

l2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

,|3. Diğer hususlar:
lhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açlklama istenmeksizin ekonomik açldan en avantajlı teklif Üzerinde blrakllacaktlr,


