ÝLAN

10-18 MM YIKANMIÞ, ELENMÝÞ TORBA KÖMÜRÜ TEMEL EÐÝTÝM OKULLARININ
DEPOLARINA ÝSTÝFLENEREK TESLÝM
SÝMAV ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ- MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK
10-18 mm yýkanmýþ, elenmiþ torba kömürü Temel Eðitim Okullarýnýn depolarýna istiflenerek
teslim alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale
edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
:2018/352184
1-Ýdarenin
a) Adresi
:SIMAV KAYMAKAMLIGI HÜKÜMET BINASI KAT 3 43500
SÝMAV/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarasý
:2745137062 - 2745136744
c) Elektronik Posta Adresi
:simav43@meb.gov.tr
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði
internet adresi (varsa)
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý
:350 ton 10-18 yýkanmýþ -elenmiþ torba Kömürü
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde
bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Teslim yerleri
:Listedeki Okullarýn Depolarý
c) Teslim tarihi
:sözleþmenin imzalanmasýna müteakip ( 15) on beþ takvim
günü içerisinde teknik þartnamede belirtilen 17 adet ilkokul
ve ortaokulun deposuna teslim edilecektir
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
:Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü SÝMAV/KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati
:06.08.2018 - 10:30
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile
tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin
noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye
cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman:
Teklif edilen kömür numunesinin satýþa sunulan haliyle aðzý kapalý torba içerisinde idareye
tutanakla teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tutanaðýn bir sureti istekliye verilir. Kömür
torbasý üzerinde satýþa sunulan firmanýn ismi, haberleþme adresi, kömürün menþei ve
kimyasal özellikleri yazýlý olacaktýr. Aðzý açýk halde veya yýrtýlmýþ torba içerisinde sunulan
numuneler kabul edilmeyecektir. Kömürlerin teknik þartnameye uygun olduðunu gösteren
2017 - 2018 yýllarýnda yapýlmýþ labaratuvar analiz raporlarýný da sunmalarý gerekmektedir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Ýlçe Milli
Eðitim Müdürlüðü Muhasebe Bölümü - SÝMAV/KÜTAHYA adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü SÝMAV/KÜTAHYA adresine
elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale
sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diðer hususlar:
Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en
avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.
Basýn:125

