
öı_çrtıe ve oeĞeRı_eı.ıoinıvıe uyGULAMALARı KApSAMıNDA ıg xaĞır ve oprix FoRM A5
(11O GR) ALlMl İXaLeSİ alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun ,19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir. lhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

öı-çıtıe vE DEĞERLENDIRME uyc

İhaIe Kayıt Numarası

1-!darenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç1 lnale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)

z-ılıale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

b)Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhatenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihive saati

LıMı

2020l152923

KARAMAN MAHALLESİ xaneıvıeııı İş MEREZİ KAT.4
03200 AFYoNKARAH ısAR M ERKEZAFYoNKARAHİsAR
27 22137 607 - 27 221 37 605

destek03@meb.gov.tr

https ://e ka p. ki k. gov. tr/E KAP/

AFYoNKARAHıSAR iı_ rvıİı_ı_i
DEĞERLENDlRME göı_üırü

eĞirinı öı-çıııe

i154ğıT (8o GR) = 400 KoLİ A5 oPTİK FoRM (f 10 GR)
oRNEK 1 = 400.000 ADET A5 oPTİK FoRM 1iıo cni
önxex 2 = 200.000 ADET TopLAıvt 600.000 ıoer ı6oPTİK FoRM (110 GR) ıı_ıııecexrın.
Ayrıntı|ı biIgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden u!aşılabilir.

işe sözLEşME iııızaı-axoıKTAN HEMEN soNRA
BAşLANıR VE 30 cÜıı İçenİsİNDE aİrİnilin.

: KARAMAN MAH. KARAMAN İş MERKEZİ KAT:4 MERKEZ
AFYoN KARAH ısAR İı_ ııı iı_ı_i eĞiriıvı ıvı Ü oÜnı-üĞ ü

:02.04.2020 - 14:00

4. İhaleYe katılabilme şartları ve istenilen betgeter ite yetertik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkiIi olduğunu göste-ren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.?.|. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

-

!:1;.?:?. Tüzel kiŞi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuiarı ile tüzel
kişi|iğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gos'ierir Ticaret sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasihaüinde, bu bilgilerin tumunu'göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noĞ,. tarJi1ıİ'i..l-
sirküleri,
4.1.3. Şeklive içeriği ldari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4..Şekli ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 lhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yuklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomİk ve mali Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belge|erin taşıması gereken kriterler:
ldare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. MesIekİve Teknİk Yeterliğe ilişkin betgeler ve bu beIgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma itişkin belgeIer:



TEKNİK şARTNAMENİN 3,4,5 VE 6. MADDELERİGEçERLİDİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir

6. lhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. lnale dokümanının görülmesi:
7.1. lhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. lhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.

8. Teklifler, ihale.tarih ve saatine kadar KARAMAN MAH. KARAMAN İş ıuenxezİ xeı:+ MERKEZ
AFYONKARAHlsAR iı_ rtıİı_ı_i eĞirinı nltÜoÜnı_üĞü adresine elden teslim edilebilecejı ginİ avnı-
adrese iadelitaahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilenili,. 

-- - -

9. lsteklilertekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ihale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır,
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. lstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecek|eritutarda geçici
teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörulen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.


