
BULANIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

PoRTAKAL TİPİ KÖMÜR ALIMI ahml 4734 say|l| Kamu İhale Kanununun 21lF maddesine göre Pazarllk ihale usulü
ile ihale edilecektır, İhaleye lllşkln ayrıntlll bilgiler aşağlda yer almaktadlr:

İhale Kayt Numaİasl

1-İda.enin

a) Adresi

b) Telefon Ve faks numaTasl

ç) İhale dokümanlnln 9örülebileceği
internet adresj (Varsa)
2-İhale konusu malln

a) Niteliği, türü Ve miktar|

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapllacağl yer

b) Tarihi Ve saati

| 2o18/6a2439

P.U.I;A.NIK / M.gş
: 43531ı 2062 - 4363lL2o62

: https://ekap. kik.qov.trlEKAP/

: 2oo ToN Portakal Tipi Kömür Altmt

: Bulanlk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Amba.l
: sözleşme imzalandlktan son.a okul idaresinin istedİği miktarda
Kömür okul ambanna getirilecek.

: Bulanlk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bulanlk/Muş
: 28.12.20ı8 - 15l3o

4. ihaleye katılabilme şartlarl ve istenilen belgeler ile yeterlik değe.lendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.ı. İhaleye katllma şartlarl Ve istenalen belgeler:
4.1.ı. Mevzuat| gereği kayltll olduğu Ticaret Ve/veya sanayi odasl ya da i|gili Esnaf Ve sanatkarlar odası belgesi;
4.ı,1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan Veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yllda al|nmlş, ilgisine göı-e Ticaret
Ve/Veya sanayi odaslna ya da ilgili Esnaf Ve sanatkarlar odaslna kayltlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.İijzel kişi olmasl halinde, ilgili mevzuatl gereği kayltl| bulunduğu Ticaret Velveya sanayi odas|ndan, ilk ilan
Veya ihaie tarihinin içinde bulunduğu yüIda allnmlş, tüzel kiŞiliğin odaya kayltll olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif Vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi Veya imza sirküleri;
4.ı.2.1. Gerçek kişi oImasl ha|inde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.|,2.2. rijzel kişi olma5l haljnde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üye|eri Veya kurucularl ile tüzel kişiliğin
yönetimindekı görevliıerj belirten son durumU gösterir Ticaret s]cil Gazetesi, bu bilgile.in tamamlnIn bif Ticaret sicil
Gazetesinde bulunmamasl halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret sicjl Gazeteleri Veya bU hususlarl
gösteren bel9eler ile tüzel kişiliğin noter ta5dikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli Ve açeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4._Şekli Ve açeraği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5 lhaıe konusu al|m|n tamaml Veya bif klsml alt yüklenicilere yaptlrıIamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bel9eler ve bu be|gele.in taşlmasl ge.eken kriterleİ:
İdare taraf|ndan ekonomik Ve mali yeterliğe iliskin kriter belirtilmemiŞtir,

4.3. Mes|eki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belge|erin taşlmasl 9ereken kİiterle.:
İdare taraflndan Mesleki Ve Teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmem jştir.

5.Ekonomik açldan en aVantajlı teklif sadece fiyat esasIna göre beliİlenecektjr.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katllabilecektir,
7. İhale dokümanlnln görülmesi Ve satln allnmasl:
7.1. İhale dokümanl, idarenan adresinde görülebilir Ve 2oo TRY (Türk ıirasl) karşlllğl Bulantk Mesleki Teknik
Anadolu Lisesi Bulanlk/Muş adresjnden satln allnabilir,
7.2. ihaleye teklif Verecek olanlarln ihale dokümanlnı satln almalarl zorunludur.
8. Teklifter, ihale tarih Ve saatine kadar Bulantk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Bulanlk/Muş adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynl adrese iadeli taahhütlü posta Vasltaslyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerjni, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden Vereceklerdir. İhale sonucu, üzerlne
ihale yapllan istekliyle her bir mal kalemi miktan ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarln çarp|ml sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktlr.
Bu ihalede, işin tamaml 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 itibafen 60 (ALTMıŞ) takvlm günüdür.
12, Konsorsiyum olarak ihaleye tekljf Verilemez,
l3. ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajl!
teklif üzerinde blrakllacaktlr
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