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TUNCELi iL MiLLi EGiTiM MUDURLUGUNE BACLI OKULLARDA BULUNAN ATIK
KAcITLApJN sA fl; iHALFSi $ARTNA\4ESiDiR.

Madde f . ihale Konusu: M.EB. Yayrmlar Dairesi Baqkanhfrnrn I I .01 .2008 tarih,138 sayr ve
2008/29 nolu genelgesi geregi; bedeli okul aile birliklerine da[rtrlmak tizere, Tunceli il Milli Egitim
Mi.idiirliigii' ne ballr okul ve kurumlardaki cifrencilerin kullanmrq oldulu tahmini 31.000 Kg. atrk
kagrt lan n toplanarak sat rlmas r ig i.

Matkle 2. ihale Yeri-Tarih ve saati: Atrk ka[rtlafln satrf ihalesi; Tunce]i il Milli Egitim MiidLtrliilii
adresindeki Toplantr Salonun da,2210712015 Qarqarnba giir'rti, saat 14:00'de yaprlacaktrr.

ihaleyi Yapan idaren in:

alAdr: il Milli ESim Miidurlii!u-rUNCtLi

b) Adresi: Atatiirk Mah.Munzur Ofiakokrlu Yant Elazr! Karayolu Uzeri TUNCELi

c) Telefon nurrarasr: (428) 213 24 85

d) Faks numarasr: (428) 213 24 9l

e) Elektronik posta adresi: tasimali62@meb.gov.tr

f ) ihalenin yaprlacalr yer: Tunceli il Milli EgitiDr Miidiirliigii Toplantr Salonu

g ) ihalenin yaprlacafr tarih ve saal:2210] 12015 Qarganba giinii Saat 14:00

Madde 3. ihale Usulii: Atlk kaErtlann satrg ihalesi; 2886 Sayrh Devlet ihale Kanunun, 51/a Maddesi
do[rultusunda, pazarlrk usulii ile ihale yaprlacaktlr. Davet edilen firmalann haricinde, ihalenin
duyumunu alan firmalara ait teklifler de deferlendirmeye alrnacaktrr.

Madde 4. Katrhm $artlarr:
lr ihalele kalrlrrrak isteyen gcrgek rela tiizel kigilikler ilrale;anrrarrre.ini il MilliEgirirn Miidiirliigii
Sitesinde gorebileceklerdir.

2) ihaleye katrlabilmek igin;

al- Niifus Ciizdanr drnefi veya arkal dnlti niifus ciizdanr fotokopisi.

2- Onayh Oda Kaydr belgesi.

3- Sabrka kaydr (Gergek kiqiler igin).

4- Adres belanr ikamctgdh bclgesi

5- Teklifvenneye yetkili oldugunu gosteren noter tasdikli imza beyannamesi veya irnza sirkiileri

6- Teklif Mektubu.

istenilen belgeler yrl igerisinde diizenlenmesi gerekmektedir. Diizenleme tarihi yrl igerisinde olmayan
belgeler gegersizdir.

4) Attk kdftt toplama ihalesine katrlmak isteyen firmalar tekliflerini kapah zarf iginde ihale tarih ve
saatine kadar it Vltti egitim Mtidiirliigil Atrk Kdfrt ihale Komisyon Bagkanhlrna teslim edeceklerdir.
Teklif veren firrnalara ahndr belgesi verilecektir.

Teklifler iadeli taahhiitlii olarak posta ile de gonderilebilir. Posta ile gonderilecek tekliflerin ihale
dokiin.ranrnda belirtilen ihale saatine kadar idareye ulagmasr qafttrr. Postadaki gecikme nedeniyle
igleme konulmayacak olan tekliflerin ahnrg zamanr bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler
deIerlendirmeye alrnmaz.

5 r Atrk kdgrtlar. yiiklenici tarafrndan okul depolarrrrdan ta5rma.r.e hainaliye i5leri kendilerine ait olrnak
iizere, okullara gidilmek suretiyle alrnacaktrr. ,: ., :
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6) yiiklenici firma okul Miidiiriintn gorev Iend irecefi bir personel ile, aldrIr ka$rtlan elektronik kantar

ile tartarak kantar fiqi tanzim edip, kintar fi;ini gorevlendirilen personele teslim edecektir. Yiiklerrici

firma teslim aldr[r irer kamyon atrk kaErdln tutarnr tadlml yaprmr yaprldrktan sonra peqin olarak

mtidiirlii[iimiizce belirtilen banka hesap/hesaplara aktaracaktlr.

7) Yiiklenici kigi/firma ile k6[rt toplama igi igin yaprlacak I artn2;me, 311071201 5 tarihine kadar

gegerlidir. Bu i9 igin siire uzattlmayacaktrr.

8) Turrceli il l,1itli fg;tim Miidiirliigilne bagtr okul re kunttnlarln adre' ve lelelott numaralart iizeritte

ihale brrakrlan yiiklenici kigi/finnaya $aftname ile birlikte verilecektir'

9) ihale komisyonu karan tizerine idare, verilmig olan biitiin teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte

serbesttir. idare biittin tekliflerin reddediln.resi nedeni ile her hangi bir yiiktimli.iltik alttna girmez'

10) idare bu gaftnamede beliftilen hususlara uymayan isteklinin her ha gi bir tebligata gerek

kalmakstztn iqlemini fesh eder.

I I ) idare ihaleyi yaprp yaprnamakta ve teklifini uygun giirdiifiine vennekte serbesttif.

Madde 5. Tekliflerin Haztrlanmast:

l. $arlna re ekincleki teklif n.rektubu doldurularak rakam ve yazt ile yazrhr'

2. Teklif mektubu bir zarfa konulup alzt kapatrldlktan sonra zarfin iizerine isteklinin Adr- soyadr ve

tebligata esas olarak gijsterecegi adres yaztltr.

3. Zarf yaprStrnlarak iizeri istekli taraftndan imzalanlr ve kagelenir'

4. Teklifedilen fiyattu rakam ve yazt ile yaztlmast zorunludur'

5. Teklif mektubu ve zarf tizerinde silinti, kazlntr ve diizeltlne yaptlamaz

Maclde 6. Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen tarih ve saate kadar stra numarasl almmast

kargrhIrnda ihale Kon1isyonu BagkanhIrna verilir veya stresi igerisinde posta yolu ile gonderilebilir'

ihaie Komisyonu Bagkar.rhIrna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri altnamaz'

Madde 7. thaleye katrlmak isteyen gergek veya tiizel kigilikler ihale Sartnarnesini Tunceli il Milli

Efitim Miidiirlii!tm[z Destek Hizrnetleri Bcilimii'de bedelsiz olarak alabileceklerdir

Maalde S.ilialeyi kazanan firmanrn ige baglamadan once Terninat bedeli olarak Miidtirliiftim iiziin

Vakrfbank Tunceli gubesi nezdindekl TR020001500158007282051127 nolu hesabtna ihale bedeli

iizerinden %6 kesin teminatl yatrrmasr gerekmektedir. Sozleqr.nedeki yiikumliiliiklerini yerine

getinneyen yiiklenicinin teminatr iade edilmeyecektir.

Madile g.yiiklenici firma teklif mektubunun ekindeki listede belifiilen okullann tamamlndan atlk

kafrtlann toplanmasl igini bitirdikten sonra aynl giin Komisyonumuza, daralt ve darastz olarak kantar

figlrinin aslrnr ibraz edecektir. Teklif Edilen Kilogram karqrlgr bi.im fiyat .iizerinden. 
Ytiklenici

firnlurln od"ye""gi toplam fiyat hesaplanarak komisyonumuz ve finna temsilcisi tarafinda birlikte

imzalanacak bir iutanakla kiyrt alt,na altnacakttr. Belirlenecek toplam miktardan teminat olarak

yatrrrlan miktardan dtigiiriileiek kalan miktan yiiklenici 8.maddede beliftilen Miidiirliifiirniiziitr

TR020001 5 0015 8 00'728205 | 127 nolu hesabtna yattrtlacakttr'

Maddel0. Haztrlanacak Belgeler:

a) Dr9 Zarf:

I - Niifus Ciizdanr cirnepi veya arkah onlii niifus ciizdanr lotokopisi

2- Onayh Oda Kaydr belgesi.

3- Sabrka kaydr (Gerqek kigiler igin).

4- Adre> be;anr ikametgalr belgesi

5- Teklifverrleye yetkili oldu[unu gdsteren noter tasdikli imza beyannamesi

6- Teklif Mektubu.
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b) i9 Zarf: Bu gaftnamenin 5. maddesinde belirtildi[i qekilde teklifzarh ]razrrlanrr ve Drq Zarfrn igine
konulur. iE bu gartname 10 (On) naddeden ibarettir.


