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IJtJLAN IK VS]l iHoO KIRMIZ] VE BEYAZ t],r At,lM iŞi alımı 4734 sayülü K6mu ihale Kanununun ]9 Uncu maddesine göre açık ihal€

usulu ile ihale edilecektir. lhaleye ilişkin a}rüntüİ bilgi]er aşağıda y€r almaktadtr:

ihale Kayıt Nunarası

l-idareİil\

a) Adr€si

b) Telefon ve faks numaras,

c) Elektronik Posla Adresi

ç) lhale dokomanının görül€bıl€cegi intemet adresi (varsa)

Zaiir ınah.618.sk.noi l 49500 BULANIK/MUŞ

4363l l2025 _

96075S@meb k]2.tr

httPs://ekap.kik. gov.tr,EKAP/

| 20191406947

2-ihale konu§U lna]]n

a) Nite]jği, torü ve miktarü

b) tediiİ yerı

c) t€slim tarjhi

3_ ihalennr

a) yapılacağ yer

b) Tarüi ve saati

: 4 KALEM KIRM]ZI VE BEYAZ ETALIM|
A)Tıntılı bilgjye EKAP'la yer alan ihale dokümanl lçlndc bu]unan idan şannanleden
ulaşülabilir,

: bulanük vsh ihoo pansi}on ambarı

: panslyondaki öğrencilerin ihil],acı kada. ve ayhk J-eün€t listesine gore ihİi}aç dur ldırkça

ıesIim aIlna konris].onuür ona}ıyIa ihli}aca göre alülrllacak ve tarihIerinide pansiyoüı müdür

yardımclsl bc1 jrI€ycccktir

:/aIcl mih o l8.\l no l .rq§00 BL L ANIK MUŞ

04-09,20l9 l l:00

4. ihaleye kartlabilne şanlaİı ve isıen ilen belg€ ler ile y€ı€rlik d€ğe.lendirmesind€ uygulanacak k,ite,le,:

4.1, lhaleye katılma şanlarl !e islenilen belgel€r:

4 1.1.3, illale konusu ma]ün sahş faaliy€tini; y€rine getirilebilmesi için ilgili mevzuat g€İeğince alıruna§l zorunlu izin, rühsat v€ya faaliyet

b€lgesi veya b€lgeler:
4.ı.2. Tekiifverneye yelkıli olduğunu 8österen imzabeyannamesi veya imza siİkuleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olmasü halinde, notertasdlkli imzn beyannamesi,

4,1.2.2. Tüz;]kiş;olması halinde, jlgisine göre tilz€l kişiliğjn ortaklarü, üyelefiveya kuruculaİü il€ tiiz€l kiş|liğin yönetirnindeki görevlil€ri

beliİ1en son durumu göst€rirTicaret Sicil Gazetesi, bu bil8ileİin tanamınün birTicaret sicil caz€t€sind€ buIunmaması halinde, bu bi]gilerln

tilmunu gosıer.et lJere ılgili Ticaret sicil Gazeı€l€ri veya buhususlarl göst€ren belg€l€r il€ ı{)z€l kişiliğin noter tasdikli imz^ §irküleri,

4,1.3. Şeklı ve ;çenği idari Şartnamede b€lirlen€n teklifmekrubu.
a.l a. Şekli ve ıçerigi ldari Şannamede belillenen geçicileminaı.
4.1 5 ihale konusu alümln lamaml veya birhsln! alt }4lklenicilere yaptlrülamaz,

4 2. Ekonomik ve rnaIi yeterliğe i]işkin b€lgeler ve bu b€lgelerin taşlmas 8ereken kritğleİ:

idare tarafından ekonomik ve maliyeterliğe ilişkin kiter belirti]memiştir.

4 3. M€slekı ve Teknik y€t€rliğe ilişkin be]geler ve bu belg€lerin taşlması gereken kriterler

4.3. ] l. ürünlerin pi}a(aya arlüna ilişkin belge]er

4,3.1,2 Yetkiti kurum ve kuİuIuşlam ka}tla ilgili bel8€lerl

l]sNAF VI] sANATK^ Rl.AR oD^sI KAYl,|, BELGESi,Sicil- cAZl]TEsi .iMZA SI-JRGUsÜ

5.Ekonomik açldan en avantajlı tekllf sadec€ fiyat esasına göre belir]en€cektiİ,

6, ihaleye sadece yerli lsreklile. kaolabilec€ktir.
7 ihale doküman|nün görülmesi:
7 l. lhale doki]manı, lda.enin adr€sınd€ görülebilir.
? 2. ihaleye tekIifverec€k olanlann ihale dokumanünü EKAP üzerinden e,imza kullaıarak indirmeleri zorunluduİ.

8. Teklifl€r. ihale tanh ve saatine kadar BULANIK VSH iHoo M(.JD,YRD oDAsl adr€§ine elden leslim edi]ebil€ceği gibl. aynü adrese

iadeh laahhütlü posta vasütasüyla da gönderilebjlür-

9. istekIi]er t€kliflerini, mal ka]ern_kalemleri içjn t€klifbjrim fiyatlar uzerinden vereceklerdir. lhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle

her bir mal kal€mi miktarı ile bu malkalemleri için teklif€dil€n birim fiyatlann çaİpıml sonucu bulunan loplam bedel üzerinden biriin fiyat
sözIeşme imz2lanacaktIr.
Bu ihalede, işin lanamı için teklifverılecektir,
l0, lstekliler teklifettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirley€cekleri tutarda geçici teminat v€receklerdir.

ı l Veri]en lekliflerin geçe.lilik suresi, ihale rarihinden itlbafen 60 (alınrüş) takvim 8unudilr-
l2. Konsorsiyum olarak ihaleye t€klif verilemez,
13. Bu ihalede elektİonik eksiltm€ yap|lmayacakhr.
l4,Diğe. hu§Uslar:

ihal€, Kanunun 38 inc| madd€sind€ öngörülen açüklama istenmeksizin ekonomik açıda.n en avanıajlı teklif lDerinde bırakılacakür.


