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TUNCELI ir- uini pGiriu vtupunruGu

Atrk K6grt ihale Sartnamesi

TUNCELi iI vir-Ii gGiriu HauounrUCtxg EAGLI OKULLARDA BULI.TNAN ATIK
rAGtrr-ARIN sATI$ irwpsi $anrNaupsipin.

Madde l. ihale Konusu: Bedeli okul aile birliklerine da[rtrlmak tizere, Tunceli it Milli E[itim
Mi.idiirlii[i.i' ne ba[h okul ve kuramlardaki o[rencilerin kullanmrg oldu[u tahmini 15 ton ders kitabr,

defter ve atrk ka[rtlarrn toplanarak satrlmasr igi.

Atrk ka[rtlarrn satrg ihalesi; Tunceli il Milli Efiitim Mi.idiirlii[ii
adresindeki toplantr odasrnda, 1010812017 Pergembe giini.i, saat l4:00'da yaprlacaktrr.

ihaleyi Yapan idarenin: a) Adr: il Uitti Epim Miidtirltigii-TLlNcEli

b) Adresi: Atattirk Mah.Elazr[ Karayolu Uzeri No:36 TUNCELI

c) Telefon numarasr: (428) 213 24 85

d) Faks numarasr @28) 213 24 9l

e) Elektronik posta adresi:_ tuncelimem.meb.gov.tr. ) ihalenin yaprlaca[r yer: Tunceli it tttitti

E[itim Mtidtirli.i$i.

g ) ihalenin yaprlaca[r tarih ve saat: 1010812017 Pergembe giinii, saat 14:00'da yaprlacaktrr.

Madde 3. ihale Usulti: Atrk kA[rtlann satrg ihalesi; 2886 Sayrh Devlet ihale Kanunun,5Tla Maddesi

doprultusunda, pazarhk usulti ile ihale yaprlacaktrr. Davet edilen firmalartn haricinde, ihalenin

duyumunu alan firmalara ait teklifler de de[erlendirmeye altnacakttr.

Madde 4. Katrhm $artlarr:
l) ihaleye katrlmak isteyen gergek veya tldrzel kigilikler ihale

gartnamesini tu ncelimem. meb. gov.tr. adresinde gorebi leceklerdir.

z) ihaleye katrlabilmek igin;

a)lhaleye katrlmak isteyen gergek veya tizel kigilikler kayrth oldu[u ticaret ve/veya sanayi

odasrndan ya da esnaf ve sanatkAr odasrndan veya ilgili meslek odastndan altnmtg, odaya kayrth

oldu[unu g6sterir belge,

b)Teklif vermeye yetkili oldu[unu gosteren noter tasdikli imzabeyannamesi veya imza sirktileri,

c) Vergi Borcu Olmadr$rna dair Belge

Tebligat igin adres beyanr/ikametg6h belgesi, ayrrca irtibat igin telefon ve varsa faks numarasr

d) Cumhuriyet Bagsavcrh[rndan allnmrg olan sabrka kayrt belgesi,

e) Ni.ifus Ctizdanr orne[i veya arkah onlii niifus ciizdanr fotokopisi, dosya halinde ihale komisyonuna

teslim edeceklerdir.
istenilen belgeler ihale tarihinden 6nce 3 (tiq) ay igerisinde dtizenlenmesi gerekmektedir. Diizenleme

tarihi 3 (tiq) ayr gegen belgeler gegersizdir.



4) Atrk k6[rt toplama ihalesine katrlmak isteyen firmalar tekliflerini kapah zarf iginde ihale tarih ve

saatine kadar it vtitti Efiitim Mtidiirlti[ti Atrk KA[rt ihale Komisyon Bagkanh[rna teslim edeceklerdir'

Teklif veren firmalara ahndr belgesi verilecektir.

Teklifler iadeli taahhtitlti olarak p"osta ile. de gdnderilebilir. Posta ile gonderilecek tekliflerin ihale

doktimanrnda belirtilen ihale saatine kadar idareye ulagmasr garttrr. Postadaki gecikme nedeniyle i$leme

konulmayacak olan tekliflerin ahnrg zamanr bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler de[erlendirmeye

alnmaz.

5) Atrk k6[rtlar, yi.iklenici tarafindan depolardan tagrma ve hamaliye iqleri kendilerine ait olmak iizere,

Merkez ve ilgelerin okullara gidilmek suretiyle ahnacakttr'

6) ytiklenici firma Milli E[itim Mtidtirliifiiiniin gorevlendirecefii bir personel ile, aldr[r kafrtlarr

elektronik kantar ile tartarak kantar figi ianzi,, rdip, kantar figini gorevlendirilen personele teslim

edecektir. ytiklenici firma teslim aldr[r her kamyon atrk k6[rdrn tutartnt tarttmt yaprldtktan sonra

pegin olarak mtidiirlti[timtizce belirtilen banka hesap numaraslna aktaracaktr.

7) ytiklenici kigi/firma ile k6[rt toplama igi igin yaprlacak gartname 3OlOBl2016 tarihine kadar gegerlidir'

Bu ig igin stire tzatlmaYacakttr.
g) Tunceli il Milli E[itim Miidiirlii[iine ba[lr okul ve kurumlann adres ve telefon numaralan tizerine

ihate brrakrlan ytiklenici kigi/firmaya gartname ile birlikte verilecektir.

9) ihale komisyonu kararr lizerine idare, verilmig olan btitiin teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte
' 

serbesttir. ijare biiti.in tekliflerin reddeditmesi nedeni ile her hangi bir yi.ikiimliiltik altrna girmez'

1O) idare bu gartnamede belirtilen hususlara

kalmaksrzrn iglemini fesh eder.

uymayan isteklinin her hangi bir tebligata gerek

11) idare ihaleyi yaplp yapmamakta ve teklifini uygun gordii[iine vermekte serbesttir'

Madde 5. Tekliflerin Hazrrlanrnast :

1. $artname ekindeki teklif mektubu doldurularak rakam ve ya ile yazrlrr'

2. Teklif mektubu bir zarfakonulup a$zrkapatrldrktan sonra zarftni.izerine isteklinin Adr- soyadt ve

tebligata esas olarak gosterece[i adres yazlJl.r'

3. Zarfyaprgtrnlarak iizeri istekli tarafindan imzalantr ve kaqelenir'

4. Teklif edilen fiyatrn rakam Yeyazt ile yazrlmasl zorunludur'

5. Teklif mektubu ve zarftizerinde silinti, kazrnl,;r ve di.izeltmeyaplamaz

Madde 6. Tekliflerin verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen tarih ve saate kadar srra numarasl altnmast

-,9,rg,auir*leKomisyonuBa9kan1r[rnaverilirveyasiiresii9erisindepostayo1uilegonderi1ebilir'

inaie I{omisyonu Baqkanhfirna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri altnamaz'

Madde 7. ihaleye katrlmak isteyen gergek veya tizelrilititter ihale gartnamesini runceli il Milli E[itim

Mtidtirlii[1i ( tuncelimem.meb.gtv.tr. ) internet adresinden veya Miidiirli.i[timtiz Destek Hizmetleri

Bilrosundan bede I s iz olarak alabi leceklerdir

Madde g.ihaleyi kazananfirmanrn ige baglamadan dnce Teminat bedeli olarak Mtidtirliiftimi'iz Tunceli

Ziraat
ziraat Bankasr gubesinin TR 040001000298258459385018 iban nolu hesabrna 3'100,00 TL'yi

(Ugbinyii z) yatrcmasr gerekmektedir. Sozlegmedeki yiikiimli.ili.iklerini yerine getirmeyen yiiklenicinin

teminatr iade edilmeyecektir, Hazineye irat kayiedilmek izere Tunceli Defterdarhk Muhasebe

M iid i.irl ti[ii veznesine yatrrt I acaktrr'



Madde g.Ytiklenici firma teklif mektubunun ekindeki listede belirtilen okullann tamamtndan attk

ka[rtlarrn toplanmasr igini bitirdikten sonra aynr gi.in Komisyonumuza, darah ve darastz olarak kantar

figlerinin aslnr ibraz edecektir. Teklif Edilen Kilogram kargrh[r birim fiyat iizerinden Ytiklenici

firmanrn odeyece[i toplam fiyat hesaplanarak komisyonumuz ve firma temsilcisi tarafindan birlikte

imzalanacak bir tutanakla kayrt altrna ahnacaktrr. Belirlenecek toplam miktardan teminat olarak yatrrrlan

3.100,00.-TL (UgbinyizTiirk Lirasr) dtigtirtilerek kalan miktar Miidiirlii[timiiz Ziraat Bankasr.Tunceli

gubesi nezdindeki TR 040001000298258459385018 iban nolu hesabma yattnlacaktrr, Atrk ka[rt bedeli

3.100,00.-TL'nin altrnda olursa aradaki fark ytikleniciye iade edilecektir.

a) Dr; Zarf :

l- Ni.ifus Ciizdanr orne[i veya arkalr onlti ntifus ctizdant fotokopisi.

2- Onaylr Oda Kaydr belgesi.

3- Sabrka kaydr (Gergek kigiler igin).

4- Adres beyanr/ikametg6h belgesi

5- Teklif verrneye yetkili oldulunu gosteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirkiileri

6- Teklif Mektubu.

7- Vergi Borcu Olmadr[rna dair Belge

b) iq Zarf: Bu qartnamenin 5. maddesinde belirtildi[i gekilde teklif zarfihazrlantr ve Drg Zarfn igine

konulur. ig bu gartname 10 (On) maddeden ibarettir.

iHaIp KOMiSYONU

omisyon Bagkanr:

Nazrm OZKAN

$ube Mi.idiir V.

AIi SARICA
V.H.K.I



TEKLIF MEKTUBU

ihale Usulti :2886 - Slla I ....... I ........

TUNCETI ir MiLLi pGiriu uupunLUGU ATrK rAGtr iHerpsi rouisYoNu
BA$KANLIGINA

Teklif sahibinin;

Adr Soyadt I Ticari unvanl, Uyru[u

Tebligata esas agrk adresi

Ba[h oldu[u vergi dairesi ve vergi numarasl :

Telefon ve faks numarasl

Elektronik posta adresi (varsa)

l- 2886 Sayrh DiK. 6. maddesi kapsamrnda olmadr[tmrzt beyan edertz.

2- Atrk Ka[rt ihalesi Komisyonu Bagkanhfrnca hazrlanan Atrk Ka[rtlann Satrq ihalesi

$artnamesinin ttim maddelerini okudum ve kabul ediyorum.

3- Taahhtidtin yerine getirilmesine iligkin olarak fiyata dahil olmast ong6rtilen btitiin
masrafl ar teklifi mize dahildir.

4- Verilen en ytiksek bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda
olmadr[ffLrzr biliyor ve kabul ediyoruz.

5- ihale konusu igle ilgili olmak izere idarenizce yaprlacak lyaptrrrlacak di[er iglerde,

idarenizin grkarlarma aykrrr dtigecek higbir eylem ve olugum iginde olmayac aptmtzr
taahhtit ediyoruz.

o- ihale konusu atrk ka[rtlarr hurda olarak KDV harig (Rakam ile
TL.) (Yazr ile

...... TL.) (1 Kg X Birim Fiyat)Birim fiyat bedel

tizerinden satrn almayr kabul ve taahhiit ederiz.

7- Bu iq igin vergi, resim ve harglar ile sozlegme giderleri ihaleyi kazananytikleniciye aittir.
S-Teklif edilen firma/kigiler haricinde drqandan atrk ka[rt ihalesi duyumunu alan firmalarm,
teklifleri de de[erlendirmeye ahnacaktrr.

Adr SOYAD / Unvan
(Kape)

lmza


