EKMEK VE poĞAçA ALIMı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun zL/F maddesine göre Pazarlık ihale usulü ile
ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrlntııl bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

: 2O18/552020

1-İdarenin

ZAFER MAH. 618. SOKAK NO:l BULANIK / MUŞ

a) Adresi

:,

b) Telefon ve faks numarası

,4363||2373
4363||2373

ç1 İnale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)

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

2-thale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 2 Kalem

b) Teslim yeri

:

c) Teslim tarihi

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

Ekmek ve Poğaça Alımı

Vali Selahattln Hatipoğlu İmam Hatip Ortaokulu Pansiyonu
: Okul idaresinin istediği miktarda Ekmek ve Poğaça okul ambarına

getirilecek Okul Muayene ve teslim Alma Komişyonunca teslim
alınacak, gecikmeye mahal verilmeyecek. raze olmasına özen
gösterilecektir.

:

Vali Selüattin Hatipoğlu İmam Hatip Ortaokulu Buıanık./Muş

b) Tarihi ve saati
: O5.11.2018 - 11:OO
c. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygu|anacak kriterlerı
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenllen belge|er:
4.1,1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1,1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmlş, ilgisine göre Ticaret

ve/veya Sanayi odasına ya da ilgila Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.L.L.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan
veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğın odaya kayıt|ı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.L.2,|. Gerçek kişi olması ha|inde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4,L.2.2. TüzeI kişi olmas| halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri Veya kurucuları ile tüzel kişi|iğin
yönetimindeki görevlileri beliİten son durumu gösterir Ticaret sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamlnln bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması haIinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Tiçaret 5içil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4..Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçlci teminat.
4.1.5 Ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeIer ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeter|iğe ilişkin kriter belirtiImemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Yoktur.
5.Ekonomik açıdan en avantaJlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Iha|eye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. Ihale dokümanının görü|mesi ve sattn alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 2OO TRY (Türk Lirası) karşılığı Vali Selahattin Hatipoğlu İmam
Hatlp Oıtaokulu Bulanık/Muş adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8, Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Vall Selahattin Hatipoğlu İmam Hatip Ortaokulu Bulanık,/Muş adresine elden
teslim edilebiieceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. Istekliler teklif|erini, mal ka|em-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ihale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir maI kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bede| üzerinden birim fiyat söz|eşme imzalanacakttr.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
1O. İstekliler teklif ettikleri bedelin o/o3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı

teklif üzerinde bırakılacaktır

