
KAT| YAKıT (KÖMÜR VE oDuN) sATlN AL|NACAKTıR
şlxiııaey iı.çe ıvııı.ıi eĞiriu ıııüpunı-üĞu.ııı_ilı-ieĞiriıvı gıxıNı-ıĞı MüşIçşıLLıK
Şah|nbey Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı temel eğitim okullarına odun-kömür alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İnale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi : Kolejtepe Mah. Yesilcami sok.

şAHiı.ıaEyıGAzİANTEP

,, 3422303192 - 3422308802

: sahi nbey27@meb.gov.tr

: https://ekap. kik. gov.tr/EKAP/

00 27010 Kolejtepe Mahallesi

(varsa)

z-ınale konusu matın

a) Niteliğl, türü ve miktarı

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

b) Teslim yerleri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: 20171404455

:KaloriferlikKömü1133.000kg,SobalıkKömür27.750kg,Fındıkkömür7.000kg,Tahtakırığı22.250kg
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.

: Şahinbey llçe Milll Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilk orta ve anaokulları ile köy okullarının odun
ve kömür depolarına

: Teslim edilecek oian odun ve kömür listede belirtilen miktarlarda kantar fişi i|e birlikte okul
yetkililerine teslim edilecektir. Köylerde okul yetkilisi yok ise tutanak kaşılığında köy

muhtarına teslim edilecektir

: Kolejtepe Mah. Yeşil Cami Sok Kaymakamlık Binası Yanı İlçe Mit|i Eğitim Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Şahinbey/Gazıantep

: 06.09.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. lhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
4,1.1.3.|hale konusu malln satlş faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi
veya belgeler:
Çevre ve Şehircilik iı ıvıiıoıırııığıınden alınan yeni tarihli katı yakıt satlş belgesi
4.'1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2,1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2,2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son
durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Şicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tumünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikl| imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği ldari Şartnamede betirlenen 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. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belge|er ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

ldare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe iIişkin kriter belirti|memiştir.
S.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esaslna göre belirlenecektir.
6. lhaleye sadece yerli istekliter katılabilecektir.
7. ihale dokümanlnın görülmesi Ve satln alınması:
Z.1. lhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1OO TRY (Türk Lirası) karşılığı Şahinbey İlçe Mllli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri
Şahinbey/Gazıantep adresinden satın alınabilir.
7.2. lhaleye teklif Verecek o|anlar|n ihale dokümanlnl satln atmalarl veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kolejtepe Mah. Yeşil Cami Sok Kaymakamlık Binası Yanı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek
Hizmetleri Şahinbey/Gazıantep adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta va§ıtasıyla da gönderi|ebilir.
9. lstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerlnden vereceklerdir. lhale 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, işin tamamı için teklif verilecektir.
'l0. lstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az o|mamak üzere kendi be|ir|eyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
'l3.Diğer hususlar:
lhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açldan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


