
İhale Kayıt Numarası
| -İda ren in
a) Adresi

b) Telefon ve faks nıımarası
c) Elektronik Posta Adresi
ç1 İlıale dokümanının görütebileceği
internet adresi (varsa)
z-ılıale konusu malın

a) Niteliği. türü ve miktarı

b) Teslim yeri
c) Teslim tarihi

J- İhalenin a) Yapılacağı yer

K|RMlzl ET VE BEY AZ ET ALIM|

K|RM|ZI ET VE BEYAZ ET ALlMl allmı4734say|h Kamu ihate Kanununun l9 uncu maddesine göreaÇık ihale usulü ile ihale edilecektir. ihaIeye iİişkin ayrıntrlı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

:20191347232

: iNöNü MAHALLEsİ ıoo.sx.önrNKENT yoLU üzoni ıssooBULAN|l«MUŞ
: 4363 l l 2062 - 4363 l l 2062
:970238@meb.kl2.tr
: https://ekap.ki k.gov.trlEKAP/

: 4 KALEM KlRMlZt ET VE BEYAZ ET
Ayrıntılı bilgiye EkAp'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

: Bulanık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonu
: iHrivıç oLDuKçA isrnuscs« vt a'si.-inöıuıvııgnns

HAKEDİŞLER DÜZENLENECEK
:

INONU MAH. 306.SOKAK NO:298/| BULAN|K/MUŞ
b) Tarihi ve saati : 04.09,2019 - t l:00

4, ihaleYe katılabilme Şartları ve İstenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterIer:4.|.İhaleye katılma şaİtla., ve istenilen belgeler:
'ı'1,1,3, Ihale konusu malın satıŞ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince a|ınmasızorunlu izin, ruhsat veya_ faaliyct belgesi veya belgeĞr: ESNAF VE SANATKARLAR ODASı BELGESİ4,1,2, TekIif vermeYe.Yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkü|eri;4 1,2.1. Gerçek kişi olması haIinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4,1 ,2,2, Tüze| kiŞi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişilığin ortaktarı, üyeleri veya kurucuları ile tüzelkiŞiIiğin Yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gEsterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bi.gilerintamamının bir Ticaret Sicit Gazetesinde buIunmaması halinde, bu bilgilerin tıımıinıılaıstermek üzereilgİli Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imzasirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede beIirlenen teklif mektubu.
1.|.1.Ş"!|l ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 lha|e konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yap ırılamaz.
4,2, Ekonomik ve maIi Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması ğ.r...n kriterler:
ıdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştiı.
4,3, Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
ıdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe iIişkin kriter belirtilmemiştir.
5,Ekonomik aÇıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre İelirlenecektir.
6. Ihaleye sadece yerIi istekliler katılabilecektir.
7. Ihale dokümanının görüImesi:
7.1. İhale dokümanı, iJarenin adresinde görülebilir.
7,2, İhaleye teklif verecek olanIarın ihale dokümanını EkAp üzerinden e-imza kullanarak indirmelerizorunludur.
8, Teklifler, ihale tarih ve saatine kaOar iXöNü 1,1ltı.306.50KAK No:298i l BULANtK/MUş adresineelden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9, istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ihaıe
sonucu, üzerine ihale YaPılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilenbirim fiYatlartn ÇarPımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzaIanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
l0, istekliler teklif ettikleri bedelin %o3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
l l. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
|2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
l3. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
Ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajIı teklif
üzerinde bıra kılacaktır.


