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BULANIK VsH iHoo EKMEK ALIM iŞi a],mü 4734 sar,üIl Kamu iha]e Kanununun 2l inci maddesinin fbendine gö.e
pazarlük usulü lle ihale edilecektir. ihalcye ilişkjn aynnolı bi]giler aŞaglda ye. almaktad)r:

ilıaıe xıylt Numarası

l-ida.enin
a) Adresi

b) T€l€ton Ve faks numans,

c) Elekronik Posıa Adresi

2-ihale konu§u ı al,n

ı) Niteliği, türü ve mjktaf,

b) Teslim yeri

c) teslim tarihi

3- ihalenin

s) yapılacağ| yer

b) Tarihi ve saati

2019Aoa254

za fer mıh.6lt.sk.no:l .19500 BULANlK/MUŞ

1J63l l2025

760658@mb.kv.t.

ç) iha]e dokumanının görülebileceği intemet adresi (varsa) : httpsr/ekap,kik,gov.trlEKAP/

: 12.000 Kg trkmek Aİm,le 650 kg poğoçİ
Ayrlntlİ bilgive Eh'AP'ta y€r alan ihale dokilnsnI içindc bUlunaİ idari
şartnan€dcn ulaşllabilir.

i BulanIk V§h ihoo nrnsiyon anbrri

: l2.o9.20l9

: Bul!n,k Vsh ihoo. Mıtd.Yrd.od9s| zl ter mah.6l8.5k.noII Bulanlk -MUŞ

0J.09.20l9 - l1:00

.l. ihaleye katIlabilne şartlarl ve i§leoilen belgele. ile }cterliİ d€ğerlcndirlnesinde uygulanacak kriierler:
4.1. lllale}e kdlllnlil ).]nldrl le ilıenilen b€l8.1er
{. 1.2. Teklif vermeye yefkili o lduğ nu gösteren imza beyannamesj veya iünza §jrküleri;
4.1.2.1. Cerçek klŞi o]ması halinde. noter tasdik]i inrzz beyannanesi,
4.1.2.2. ]'irel k;şi oIması halinde, Ilgjsıne göre ruze] kişi]ığin ortaklaİü. uye]eli veya İuruculatı ile iüzeI kişjliğin yönetiünindeki
görevlileri belirten son durumu gösterirTicaret siciIGazel€si, bu bilgjlerürı ramatnuıün bir Ticarer sicil Gazetesinde bulunmaması
haljnd€. brı bilgj]erin üümünü gösrermek üzere ilga]i Ticaret sj(il Gazeteleri veya bu hususları göstercn belgeler ile tüzel kişi]|ğiül
noıer tasdikli ilnza sirkü]eri.
4.1.J. ŞekIi ve ıçcriği ldari Şartnamcde beljrlenen teklifrnekubu.
1.1.a, Şekli ve ıçeliği idarj Şannarnede beli.lenen geçicj lemiDat,
4.1.5 ih^le İonusu alımın ıamamı veya bir klsmı alt yilklenicile.e yaptlrtlam0z.
,ı.2. Ekononik v. mıli y€l€rliğ€ ilişkin bel8€l€r ve bu belg€lerin laşlmr§l gereken kİilerle.:
Idare tarafündan ekonomik ve rnaliyeterliğe ilişkin kİiter beliniIm€miştir.

4.3. M€sl€ki ve Teknik yğterliğ€ ilişkin belg€leİ ve bu belgeleritr tıştması g€reken kriterler:

4.3,|.1. Yetkili kurum v€ kuruluşla kay|tl, ilgili belgcler:

EsNAF VE sAN ATKA RLAR oDAslNA BAĞLl aE LG E,SiCiL GAZETESi,iMz sURK üsÜ,BF. LED iY E iŞY E Ri
iŞLETMf, RUHSATI.
s.Ekononıik açtdan en avantajll teklifSadece t']yat esasına göre b€lirlenecektir,
6, Bu ih.ıleye §adece yerli istekliler ka labllecek oluP yerli mall teklifeden yerli ist€lliye ihalenin ıamaınuda % l (y{lzd€

bi.)oranlnda fi r,aı avantajl uygulanacakır.
7. ihale dokünran!nln görij lnles i:

?,l. ihalc dokomanı, idaretıin adresinde görül€bilir - BuIanlk VSH iHoo adresinden.
7,2. lhalete lcklil verecek olanlann ihale dokümanlnü EKAP üzerjnden e-imza İullanarak indi.üneleri zorunludur
8. l ckljl]er, ihale laTih ve saatine kada. BULANI K vsH iHoO. MÜD.YRD.oDAsI adresinc elden tesljm edilcbileceği 8ibi,
a}nl ad.cse iadelitaahhi|Ilü posıa vasıtasüyla da gönderilebilir
9. lslekliler ıcklittcrinj, malkalem-kalemleri için tekIi]'birim l]yatIar üerinden velecek]e.dir. ihale so.ucu. üzeİıic ihale yapü]an

istekIiyle her bir ına] kalemj miktarü iIe blı mal kalemleri için ıek]jfedilen birlrn fiyatlann çarpılnı sonucu bulı.ınan ıoplam bcd€l
üzerinden biriın ]jya1 sözl.Şme imznlanacakır-
Bu ihalede, üşin tananrl için teklifverilecekliı
l0. istekliler teklifettikI€ri bedelin %3'ünden az olmamak ıizere kendi b€lirleyecekleri futarda geçjci.€İninat v€recekl€rdir.
l l. Veri]cn tekliflerin geçeİlilik s0resi, ihale tarihinden itibaren 60 (altİn,ş) ıaİvim günüdül.
l2. Kon\Ursi}um olaral ihale}e üekIiI Verilenlez.
lJ. Bu ihalede eIektronik eksiltıne yapülünayacakrlr.

l4.Diğer bususlar:
Ihale,.Kanmun 3E inci madd9sind€ öngön en aç}tiEa isteDrnekizin.ckonomjt afldan_€n a!/antajlı teklifl'zeİinde blİakllacaktır,


