it-iltliz MERKEZ llx6Gneriu

oxul

ALIMI

vE KURUMLARTNDA KULLANILMax Uzene x6uUn

llimiz Merkez llkogretim Okul ve Kurumlarrnda Kullanrlmak Uzere K6mur Allmr ahmr 4734 sayrh Kamu
Ihale Kanununun 19 uncu maddesine g0re agrk ihale usul0 ile ihale edilecektir. lhaleye iligkin ayrrntrlr
bilgiler aga$rda yer almaktadrr:

ihale Kaylt Numarasr
1-ldarenin
a) Adresi

=2017154761

KARAMAN MAHALLESI KARAMAN l$ MEREZI KAT.4
M ERKEZAFYON KARAH ISAR

O32OO

AFYON KARAH ISAR

b) Telefon ve faks numarasl
c) Elektronik Posta Adresi

9) lhale dokOmanrnrn g0r0lebilecegi
internet adresi (varsa)

: 27

221 37 607 - 27 221 37 605

destek03@meb.gov.tr
https ://eka p. ki k. gov.trlE l(AP/

2lnale konusu maltn
a) Niteli$i, tUr0 ve miktarr

Stokerli kalorifer kazanlarr igin frndrk k6mUr 160 ton ve

di$erleri(Sobal ve stokersiz kalorifer sistemi) igin 40 ton Ceviz
K0m0r olmak 0zere toplam 200 (lkiyuz) ton tsrnma Amagh lthal
(Sibirya ) k0mUr0 ahnmasr.
Ayrrntrh bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokOmanr iginde bulunan
idari gartnameden ulagrlabilir.
b) Teslim yeri

KOm 0rler gartname eki istelerde(idarece veri lecek) belirtilen
okullara teslim edilecek olup, nakliye , indirme ve okul idaresinin
gOsterece$i depoya istif etme giderleri yUkleniciye aittir

c) Teslim tarihi

Dalrtrm sOzlegmeden 5 gOn sonra baglar 30 gUn sonra bitirilir.
......1......12017 tarihinde baglayrp .....t......t2017 tarihinde

I

bitirilecektir.
3- ihalenin
a) Yapllacagt yer

Karaman Mah.Karaman ig Merkezi 4. Kat Merkez

Afyonkarahisar
b) Tarihive saati

15.02.2017 - 11:00

ihaleye katllabilme gartlan ve isteniten belgeler ile yeterlik deserlendirmesinde uygutanacak
kriterler:
4.1.lhaleye katrlmagartlarr ve istenilen belgeler:
4.1-1.3.lhale konusu malln sattg faaliyetinin yerine getirilebilmesi igin ilgili mevzuat geregince alnmasl
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeier:
KoMUR SATtg lZNl
4.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu$unu gdsteren imza beyannamesi veya imza sirkgleri;
4-1 -2-1. Gergek kigi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1-2.2. TUzel kigiolmast halinde, ilgisine g0re tUzel kigili!in ortaklarr, uyele1veya kurucularr
ile tgzel
kigili$in yOnetimindeki gOrevlileri belirten son durumu gosterir Ticaret Sicil Gazeiesi, bu bilgilerin
tamamtntn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamast halinde, bu bilgilerin t0m0n0 gostermek
uzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarr gosteren belgeler ile tUlel kigiligin noi-er tasdikli
imza
sirk0leri,
4.1.3. geklive igerigi ldari gartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4..$ekli ve igeri!i ldari gartnamede belirlenen gegici teminat.
4.1.5 lhale konusu almrn tamamr veya bir krsmr alt yuklenicilere yaptrrrtamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterlile iligkin belgeler ve bu belgelerin tagrmasr gereken kriterler:
ldare tarafrndan ekonomik ve mali yeterlige iligkin kriter belirtilmemigtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterlife iligkin belgeler ve bu belgelerin tagrmasr gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda iligkin belgeler:
TSE
S.Ekonomik agtdan en avantajh teklif sadece fiyat esasrna gOre belirlenecektir.
6.lhaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.
7. lhale dokUmanrnrn gOrOlmesive satrn ahnmasl:
7.1. lhale dok0manr, idarenin adresinde g0r0lebilir ve 50 TRY (T0rk Lirasr) kargrh!r Afyonkarahisar ll
Milli E$itim MUdOrlOSO - Destek Hizmetleri B6lUm0 adresinden satrn alrnabilir.
7.2. lhaleye teklif verecek olanlann ihale dokOmanrnr satrn almalan veya EKAP Uzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ll Milli E$itim Mudurlugu Destek Hizmefleri Bolumu Merkez
AFYONKARAHISAR adresine elden teslim edilebileceligibi, aynr adrese iadelitaahhutlu posta
vasrtasryla da g0nderilebilir.

9. lstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri igin teklif birim fiyatlar uzerinden vereceklerdir. lhale
sonllclr, 0zerine ihale yaptlan istekliyle her bir mal kalemi miktarr ile bu mal kalemleri igin teklif edilen
birim fiyatlann garptmt sonucu bulunan toplam bedel 0zerinden birim fiyat sozlegme imzalanacakttr.
Bu ihalede, igin tamamr igin teklif verilecektir.
10. lstekliler teklif ettikleri bedelin %3'0nden az olmamak 0zere kendi belirleyecekleri tutarda gegici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin gegerlilik sOresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim g0n0d0r.

l2.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diler hususlar: lhale, lGnunun 38 inci maddesinde 6ng0r0len agrklama istenmeksizin ekonomik
agrdan en avantajh teklif 0zerinde brrakrlacaktrr.

