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İhale Kıylt NumarasI

l-idareni,ı
a) Adr€si

b) Telefon ve faks numafası

c) E]ektronik Posia Adresi

ç) inal€ dokümanlnln göd]ebil€ceği intemet adresi (varsa)

BULANIT ttstLfulAiFrı1f,litİtPdĞffiİi{öö' sBtiiği4İMii vD A Ltri,t İşi
K MlLLI LIĞl ClLlKLA

BULANIK VALi sELAHATT|N HATiPoĞLU iHoo SEBzE VE Mf,YVE ALtM iŞİ allml a7j4 saynl Kaİnu ilıale
Kanun un un 2 l inc i maddesinin f bendlne gör€ paza rhk usu ]0 ile ihale ed ilecektir_ iha leye ilişk ay.,nlılü biıliler aşagıda yeı

: 20|9/a06|82

Zafeİ mah.6l8.sLno: l 4o5(ru BULANllüMUŞ
0{J6J l l2025

960758@nb.kv.lr

https://ekap.kük,8ov tr/EKAP/
2-ihal€ konus,ı n9l,n
a) Nlteliğü, tiiru ve miktan

b) Tesljm yeri

c) teslim tarühl

3- ihalenin

a) yapılacağı yeİ

b) Tanbive saati

: 2l Kalem sebze ve Me}Yc aİm işi
Aynnhlı bilgiyc EKAP'ta y€r alan ih,le dokInanl içinde bulunaİ idari
şartnaneden Ulİşllabilir.

: BulrnIk vali selahİttin Haıipoğlu ihoo prn§iyon ambrrl

.l2.09.2ol9

I Bulaİlk valiselahattin Hstipoğlü ihoo Mud.Yrd,od.§,
zater mah.6l8.§k.no: l Bulan,k -M UŞ

' 0J.09.20l9 - ll:00
,|. ihal.ye kahlrbillne şartlan ve ist€nilen belgeler ile yet.rlik değerlendiİmesinde uygulanacrk İrite.ler:
,1.1. jhaleye kanlnta şartlan ve üslenilen b€lgeler;
,t. l .2. l ek lif vermeye yetkili olduğülnu gösleİen imz, beyannamesı veya imza sirkül€rı;
4.1,2.r. Gerçek kjşi olmasü halünde, noter tasdikli imza beyannamesı,
4.1.2.2. ']'üze] kişi oJması halınde, iIgisine göre tüzeI kişllüğin ortakları, üyeleri veya kurucularl ile tüzel kişilığin yönetiınindeki
gör€v]ilcri belinen son durumır göslera[ Ticaret Slcal Gazetesi, bu b|lgilerin lamamının bil Ticaret sicil Gazetesinde bulunmama§l
ha]inde, bu bilgı]erin ıumunü göstermek üzere lIgili Tacaret sicil Gazeteleri veya bu hususıan gösleren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter rasdik]i ım2a sirkul€ri.
1.rj, Şckli ve içeriği idari Şartnamede beırIenen t€klifmektubu.
4.1.a. Şeklj ve içeriği idari Şartnanede belirlenen geçici temlnat.
4.1.5 lhale konUsu alımın ıamamü veya biİ ksmI ah yüklenicilere yapnrılanıaz.
4.2. EkonomikYe mali y..€İliğe ilişkin belg€|€r v€ bu belg€l€rio ğşttllrs| gereken kriıerler:
ida.e taİafündan ekonomik ve maliyeterliğe ilişkin kriter b€liniım€müştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin b€lgeler v€ bu bc|gelerin t şımasl ger€k€n kriterlcr:

4.3.1.1. Yerkili kurun ve kuruluşl.ra k y(lı ilgili b€lg€ler:

ESNAF vE sANATKARLAR oDASINA BAĞLl BELctr.siciL GAzETESi,İMzA sURKÜsÜ,
s.Ekononrik açldan en avantajll teklifsadece fiyaı esaslna göre belirlen€cektir.
6. BU ihaleye sad€ce yerli ıst€k]neı katılabiIecek olup yerli mall teklifeden yedi ısİek]iye ihalenin tamamlnda % l (.üOzde
bir)oranlnda 6lat a!aüıtajı uygulanacaktır.
?. ihaIe dokümanının görülmesi:
7.1. Ihalc dokünanl, idar€nın aüesinde görüIebjlir (Bulanık VsH iHoo)
7.2. ihalcye teklifverecek olan]a.ın lha]e dokümanünt EKAP üzcrinden e-ımza kul]anaİak indimeleri zorunludur.
t. Tekliflcr. lhale tarih ve saat]ne kadaİ B[JLANlK vsH iHoo MÜD.YRD.oDAst adr€sine elden leslüm edilecektir,
9. istekliler teklif']erjni, mal kalern-kalen]en için r€klifbiriın fiyatla. üzennd€n verecekle.dn. ihale sonucu, üzerine ihal€ yapllaıl
isrekliyle hcr bir mal kalemj mikaıl ıle bu maI kalelnlen için t€klifedilen birim fiyatla.ın çarplın, sonucD bulunaD toplaln bede]
üz€İlnden bırım fiyat sözleşme imzalanacaktr.
Bır ihal€de, işin tamamü için teklifverilec€kır.
l0. Istekliler ıeklilenikl€ri bedel|n %3'ünden az olmamak üzere kendi belirteyecekl€.i tutalda geçici teminat verec€klerdir
ll. Veri]en tek]ıfleİün geçerIilik süresj, ihale tarihinden itibaren 60 (altm§) takvjm gıjnıjdor.
l 2. KoIl5or\i)um olarx[ ihaIe] e le[lilterilemez.
l3. Bu ihalede elektronik eksjttme yapılmayacaktür.
l{.Diğcr hususlar:
ihale,Iknunuo 38 inci midde§iadeöngorüleu aç*hrie iste nek§irin di6,nohi< açıdd ğı rvrn ait tekİf0z€rinde blrak|la.akfi.,


