
KlRırlzı VE BEYAZ ET
iMAiı HATiP oRTAoKuLU-BuLANlK lLLl EĞlT|i, BAKANLIğ|_BAKAN YARD|i,clLlKL4R,!
iimaddes.negöreaçlkihaleusulÜileihaleed.lecektir
ihaleye ilişkan ayıntıll balgiiel aşağlda ye. almaktadır:

lhaıo Kayİt Numara§l

lJdaİ€nin

a) Adresi

b) -[elefon ve fakş numarasl

c) Elektronik Posta Adresi

ç} ihale dok0man|nln göıülğbil€ceği

ad.esi (varsa}

2-ihaıo konusu maltn

a) Nıteliği. türü ve miktan

b) 
-resfm yen

c) Teslim tarihi

3- ihalenin

a) Yapllacağı yer

b) Tarihi Ve saaıi

: 20{9/368569

BAHçEL|EVLER i,tAHALLEsi iiALAzGiRT YoLU ÜzERi ?o,a.sokak 9

495o0 BuLANlK/Muş

l 4363112843 _

j 760659@m6b.kl2.tr

internet : https,//€kap.kjk.gov.k/FKAP/

2 KALEM KlRMlzl 3 KALEM BEYAZ ET

Aynntltl bilgİye EKAP'ta yer aıan ihale dokümanı içinde bu|unan ida.i

şartnameden ulaştlabilir.

: BuLANlK iMAM HATiP oRTAoxuLu PANSİYoNU

:Kırmlzl ve Beyaz Et ürünleİi §özleşme tarihindgn itibaren okulun bitiş

tarihine kada. pansiyon ambaflna getirilelok okul ida.esinin bollİleyeceği

clns Ve miktarda teslimat yapllacaktlr.Gocikmeye mahal verilmey€cektir.

okul muayene ve teslim alma komi§yonu taİarlndan konlİol ve muayene

edildikton sonra itiraz edilon,beğgnilmeyen mallaİ değiştirilocektir.

BAHçELiEVLER ltılAHALLESi t$ALAzGiRT YoLu ÜzERi ?o4.soKAK No 9

BULANlx_Muş

20.08.20t9 _ l2:00
4. ihaıeye kattlabilmo şartlan vğ l§tonilğn b€lggle. ile yote.|ik dsğ€İlondirmo§İndo uygulanacak k.İt rler:

4-1. lhaleye katlIma §artlarl ve istenilen belgeıerl
4.1,2- Te(lif Vermeye yetkili olduğunu göste.en jmza beyannamesi veya imza si«u|eri
4.1.2-1. Ge.çek kişi olmast halinde, notel taşdıkli imza beyannamesl,
4.1.2.2. Iüz;ı kişi;lmasl halinde, ilgişine göre tüzel kişiliğln orıaklaı, üyele.i veya kurüculan ile tüzol kiŞiliğin yönetimindeki

go.evlileri betirte; son dü.umu göd;rif Tıca.et Sical Gazetesi, bu b'lgil€rin tamamın!n bi. Ticaret sacil Gazetesindg bulunmamasl

ialinde. bğ bilgilenn tümünü gö;termek üze.e ilgiliTicaret Sicil Gazeteleri Veya bu hususla.ü gösteıen belgeler ile tozel kiŞi|iğln

noter tasdikli imza sirküle.i.
4.1.3. Şeklive iç€riği ldari Şannamede belarlenen ieklif mektubu.
4,1,4. Şeklive iç€riği ldari Şarınamede belirlenen geçiciıeminat
4.,1.5lhale konUsu alımln tamamü Veya bir kısml all ya.iklenicilele yaphrlıamaz

4.2. Ekonomik vo mala yeterliğe ilişkin be|gele, ve bu belg€lorin laş,masl gereken k,iteİlo,:

jda.e taraflndan ekonomik Ve maliyeterılğe ilişkin kriter beıi.tilmemiştir.

4.3. Mğleki ve Teknik yetertiğe ilişkin b€lgğ|e. vo bu belgeıerin taşımaş| gerğken k,iterle,:

idare ta.afündan mesleki Ve teknik yeterliğe ilişkin kliter belidiımemiştir.

5,Ekonomik aÇldan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir
6. ihaleye sadece yerlj istek|ile. kalİabi|ec€kı(,
7. ihale doküman!nlı] gö.ülmesi:
7.t. lhaıe dokümani adarenin ad.esinde gö.ülebilir
7_2. ihaleye teklif Verecek oaanlalın ihale doküma.Inı Eı(AP üzerinden e-imza kullanaıak indirmele.i zorunıüdu..

8. Teklifle.. ihale tarih ve saatine kadar BULANıK iMAM HATiP oRTAoKULU ıtiÜDÜR YARolMclsl oDAsl adresine elden

tesıam ediıebileceği gibi, aynl adrese ıadeıitaahhütlü posta vasltaslyla da gönderilebiIir,

i. lsteı<ıiier teıılRe"ın]. maika|em-kalemleri için tekiifbirim fiyatlar üze.inden verecekledil. ihale sonucıJ, üzerane ihale yap|lan

;steiıiyıe tıeı olr maı ı<alemi miktar. ile bu mjt kaıemleri için tek]if edilen birim fiyatlaİın çarplmı sonucu bulunan top|am bedel

üzerinden birim fiyatsözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamü için teklif veri|ecekti..
1o. istekli|er ieklif ettikİerı bede|in %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tuta.da geçici ıeminat verecekleldir,

'1. 
Verilen teklifle.in geç€rıilik süresi. ihale ta.ihanden itibaıen 60 (alğnlş} takvim günüdür,

,12. Konsorsiyum oiafak ihaleye tekljf veriıemez,

13. Bu ihalede e|ektronik eksiltme yapllmayaÇaktır
l4. Diğe. hususlar:
lhale. Kanunun 38 anci maddesinde öngörülen
bllakılacakhr

açlklama isi€nmeksizin ekonomik açdan en avantajh teklif üzennde


