
sEBzE, MEWE VE şARKÜTER| ÜRÜNLER| sATlN AL|NACAKTıR

ıItıüAıiı HAT|P oRTAoKUL!,,-Bu!ANlK MiLLi EĞiiiM BAKANLüĞl BAKAN_ YARnlMclı lKLARl

sEBzEMEYVEVEsARKuTERlal'm.4@oreaçiklha|eusıJlülieihale
edilecekti. İhaleYe jtişkjn aynnlılı bilgiıer aşağıda yer almaktadül

ihal6 Kaylt Numaİası

1ldaronin

a) Adrosi

b) Telefon ve faks numalası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) lhale dokümanınln gö,ülebiıeceği internet

adresi(va.sa)

2lhalg konusu mahn

a) Niteliiıi. türü ve miktan

b} T$lim yeri

c) T€slim tarihle.i

3- ihaıenin

a) Yapllacağı yer

: 2ol9r355979

: BAHçEL|EVLER ı$AHALLESi ı{ALAZGiRT YoLu ÜzERi ?o4,sokak 9

49500 BULANlK/iluş

: .ı363,12843 -

: 760659@neb.kl2.tr

: httss/ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2a KALEM sEBzE MEYVE VE şARKÜTER'

Ay.|ntlh bitgiye EKAP'ta yer a'an ihale doküman| içinde bulunan idari

şaİnameden uıaşllabilir.

: guLANıK iMAM HATiP oRTAoxULu PANsiYoNu GlDA Aı{BAR|

: sebze Meyve ve Şarküteri ü.ünleri sözle§me tarihinden itiba,rn okulun

bitiş ta.ıhino kada. pansiyon ambarlna geti,ilğrek oku| ida,eginin

bglifleyecgği cins Ve miktarda teslim3t yapılacaktr,G9cikmoye mahal

verilmeyecektir. okul muayene ve teslim alma komi§yonu ta,af|ndan

kontroı vs muayene edildikten son,a itiĞz edilen,be&nilmoyen malla,

değiştiİilgc6ıtiİ.

BAHÇELIEVLER lt]lAHALLESi ıiALAzGiRT YoLu ÜzERi 704,soXAK No 9

BULANlX-Muş

b) Tarihi ve saati : 2t,08,20l9 - 12:30

4. iha|oye katllabilme şartlan ve istgnilen belgeler lle yete,lik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.,r. lhaleye kal,|rna şartlao ve lsten,len belge|el,
İ.İ,Z. İ"lİllt r"-"vu vetkili olduğunu göste.en ımza beyannamesi veya ımza §irkı]le,i;

4.1.2.1. Gelçek kişi olmasl halinde, noter tasdikli ;mza beyannamesi, lıii_ _^hati6in,t_l,,
4.1_2.2. Tüzelkişi olması haliode, ilgısıne i-o-rl,irzei Gııdln ortatı"n,. üyeleri veya kuruculan i,e tüzel kişiliğin yönetimindekl

g",.ril.;, ;,d"'" io" Jurumu g<ısĞıır 
T ıĞret Sical Ga;eiesi, bu bilgile.in tamamınIn bi, Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması

haınde, bu bılgıle,in tümtnu gostermex uleıe iğıi rİcaıet s;cıı cazİteleri veya bu hususları gösteren b€lgele. ile tüzel kiŞiliğin

note. tasdikli imza si.küle.i,
4.1.3. Şeklive içeriği ldari Şaıtnamede beIirlenen leklif mektubu,
/ı.1./ı. seklive iÇeligl |dari Şartnamede bğlirlenen geçlo teminat

ı_ı_s ınaıe ronusı, iı,mın lamaml veya bil klsml alt yüİlenlcllere yaptlnlamaz

4.2, Ekonomik vo mali yet9rliğ6 ilişkin b€tgeler ve bu bolgelerin taşımasl gereken krite,ler:

ldare taraflndan ekonomik Ve maliyeterİiğe iıişkin kriter beli,tilmemiştll

4.3. Mesloki ve Tğknik yetertiğe ilişkin belgele. vo bu b9lgeıorin taş,maşl geİokon krlteılor:

ldare taraflndan mesleki ve teknik yete.liğe ilişkin k.ite. b€linilmemiştir,

s,Ekonomjk açldan en avantajıl teklif sadece fiyat esasına göle beılrlenecektir,

6. lhaleye sadece yerti istekliler kat!labilecekti..
7. ihale dokomanlnln gö.Olmesi:
7.1. lhale dokümanl, ldarenln adreslnde görulebilir,

z.z. ltıiıeye texııt verecek olanlarln ühaıe-dokümanlnl EKAP üzerlnden e-imza kıJllana.ak indirmele.i zorunludur.

8.İekİıfle;. ihğle larih ve saatine kadar BuLANlK l AM HATip oRTAoKuLu MÜoÜR yARD|Mclsl oDAsl ad.e§ine eld€n

te§'im edilebileçeği gabi. aynı adrese iadelitaahhü!lü posta vasltasıyla da gönderiıebiIir,

i_lit"ı,ııui t"ı,ın"iini. .al'kalem-kalemlerı çin tekııf birim fiyatlal üzennden vereceklerdİ lhale sonıJcu, üze.ine ihale yapllan

,steiıivie ııer oır maı ı<a|emı miktarı ile bu mjl kalemler, ıçın'ıeklf edılen bınm fiyatlann çarpımı sonucu bulunan toplam bodğl

üzennden birim fjyat sözleşme amzalanacaktır.
Bğ ihaıede, işin tamamı ign teklif verilecektl..
.to. istekliter ieklif ettikleribedeıin o/o3 ünden az olmamak üzere kendi belideyec€kleri tutarda geçici teminat verec€kbrdi .

1,t. Verilen teklifle.in geÇeİlilik süresi, ihale tarahinden itibaren 60 (altmlş} takvim gOnüdür,

12. KonsolsiYum olalak ihaleye teklif venlemez,
ıi. eu iııaıeje eıeü(üronik eksiitme yapllmayacaktlr 14.Diğer hususlar;ihaIe, Kartunun 38 inci maddesinde öngörülgn aÇıklama

ıstenmeksPan ekonomik açldan en avantajh teklf üzerınde büaakllacaktla.


