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TUNCELi iL MiLLi EEiTiM MI,DURLUGUNE BAGLI OKULLARDA BULIJNAN ATIKrcActrrennt sATr$ 1EALESi $ARTNAMESIDiR.

Madde f . ihale Konusu: M.ER. yayrmrar Dairesi Bagkanhfu'n 1 r.01.200g tarih,13g sayr ve
?901/2.? 

nolu genelgesi gereli; bedeli okui aile birlikleiine d-agrtrlmak iizer", run""iiir vlriEgiti.
Miidiirliigti' ne bagh okul ve kurumlardaki ciprencilerin kullan'mrq oldugu tailmini :r.ooo i!. itii
kagrt lalrn roplanarak sarrlmasr iq i,

Madde 2' ihale Yeri-Tarih ve saati: Atrk kalrtlann satrg ihalesi; Tunceli il Milli EEitim MiidiirliiEii
ud."rind"ki rooluntr solonun,lu. 03/08/2015 p"ru.t..i niinii..nut 14,b0.d"luilIu*-F;]-
ihaleyi Yapan idarenin:

a) Adr: il Milti E[im MiidrirliigFTUNCELi
b) Adresi: Atattirk Mah.Munzur ortakokuru yanr EIazrI Karayoru uzeri TLTNCELI
c) Telefon numarasr: (428) 213 24 85

d) Faks numarasr: (428) 213 24 9I
e) Elektlonik posta adresi: tasirnali62@meb.gov.tr

f ) ihalenin yaprlaca[r yer: Tunceli il Milli EEitim Miidiirliilii Toplantr Salonu
g ) ihalenin yaprlacalr tarih ve saat:03/0g/2015 pazaftesi eiinii Saat 14:00
Madde 3. ihale Usulii: Atlk kagrtlarln satrg ihalesi; 2886 Sayrl Devlet ihale Kanunun, 51/a Madilesi
do[rultusunda, pazarltk usulii ile ihale yaprlacaktu'. Davet edilen firmalann tra.icina", liratenin
duyumunu alan firmalara ait teklifler cle degeilendimeye ahnacaktrr.

Madde 4. Katrhm $artlan:
i ) ihaleye kat rlak isteyen gergek veya tiizel kigilikler ihale garrnamesini il Milli Egitin Mitdiirlii[ii
S itesinde gorebileceklerdir.

2) lhaleye katrlabilmek igin;

al- Ni.ifus Ciizdanr ornefi veya arkah rjnlti ntifus ctizdanr fotokopisi,
2- Onayh Oda Kaydr belgesi.

3- Sabrka kaydr (Gerqek kiqiler igin).

4- Adres bcyanr/ikamergdh be Igesi

5- Teklif vermeye yetkili oldLr[unu gdsteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sir.killeri
6- Teklif Mektubu.

istenilen belgeler yrl igerisinde di.izenlenmesi gerekmektedir. Diizenleme tarihi yrl igerisinde olmayan
belgeler geqersizd ir.

4) Atrk kaglt toplama ihalesine kahlmak isteyen firmalar tekliflerini kapah zarf iginde ihale tarih ve
saatine kadar il Milli Egitirn Miidtirliigti Atrk Kegrt ihale Komisyon tsagkanhlrna teslim edeceklerdir.'leklif veren fir'malara ahndr belgesi verilecektir.

Teklifler iadeli taahhiitlii olarak posta ile de gdnderilebilir. Posta ile gcinderilecek tekliflerin ihale
dol<tiuranluda belirtilen ihale saatine kadar idareye ulagmasr qarttrr, pistadaki gecikme nedeniyle
iqlerne konulmayacak olan tehliflerin ahnrq zamanr bir tutan;kla tespit edilir v; bu teklifler
de[erlendirrneye ahnmaz.

5) Atrk keg(lar, yiiklenici tarafrndan okul depolanndan tagrma ve har.naliye igleri kendilerine ait olmak
iizere, okullara gidilmek suretiyle ahnacaktri.
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6) Yiiklenici firma okul Miidiirtniin gorevlendireceli bir personel ile, aldr[r kalttlarr elektronik kantar
ile tartalak kantar fi9i tanzim edip, kantar figini gorevlendirilen personele teslim edecektir. Yiiklenici
firma teslim aldtfir her kamyon attk k6ltdrn tutannr tafilml yaplml yaprldrktan sonra pegin olarak
miidtirliigtimiizce belirtilen banka hesap/hesaplara aktaracaktrr.

7) Yiiklenici kigi/firma ile keElt toplama i;i igin yaprlacak qarlname, I 5/08/201 5 tarihine kadar
gegerlidir. Bu iq igin siire uzatrlmayacaktrr.

8) Tunceli it Ultti egitim Mtidtirliigune bagh okul ve kurumlarrn adres ve telefon numaralan iizerine
ihale brrakrlan yiiklenici kigi/finnaya Safiname ile birlikte verilecektir.

9) ihale komisyonu karan iizerine idare, verilmig olan biittin teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte
serbesttir. idale biitiin tekliflerin reddedilmesi nedeni i1e her hangi bir yiikiimliiliik altrna girmez.

10) Idare bu qartnamede belirtilen hususlara uymayan isteklinin her hangi bir tebligata gerek
kalmaksrzrn iglemini fesh eder.

i 1) idare ihaleyi yaprp yapmamakta ve teklifini uygun grirdt[tine vern.rekte serbesttir,

Madde 5, Tekliflerin Hazu'lanmasr:

1 . $arlname ekindeki teklif mektubu doldurularak rakam ve yazr ile yazrlrr.

2. Teklif rnektubu bir zalfa konulup afzr kapatrldrktan sonra zarfin fizerine isteklinin Adr- soyadr ve
tebligata esas olarak gcisterece[i adres yazrlrr.

3. Zarf yaprqtrnlarak iizeri istekli tarafrndan irnzalanr ve kaqelenir.

4. Teklifedilen fiyatrn rakam ve yazr ile yaztlmasr zorunludur.

5. Teklif mektubu ve zarf iizerinde silinti, kaztntr ve diizeltme yaptlamaz

Madde 6. Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belil1ilen tarih ve saate kadar srra nurnarasr ahnmasr
kargrh$rnda ihale Komisyonu Baqkanhfrna verilir veya stiresi igerisinde posta yolu ile gonderilebiJir,
ihale Komisyonu Bagkanhlrna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri ahnamaz.

Madtle 7. ihaleye katrln.rak isteyer.r gergek veya tiizel kiqilikler ihale gafinamesini Tunceli il Milli
E[itim MiidiitliiSiimtiz Destek Hizmetleri Boltimiinde bedelsiz olarak alabileceklerdir

Madde S.ilialeyi kazanan finnanrn ige baglamadan rjnce Teminat bedeli olarak Miidtirliigtimtiztirl
Vakribank Tunceli $ubesi nezdindeki TR02000150015 8001282051127 nolu hesabrna ihale bedeli
iizerinden %6 kesin teminatr yatlrmasr gerekmektedir. Sozleqmedeki yiikiimliiliiklerini yerile
getinr.reyen yiiklenicinin teminatr iade edilneyecektir.

Madde 9.Yiiklenici firma teklif mektubunun ekindeki listede belifiilen okullarrn tamamrndan atrk
kafrtlarrn toplanmasr igini bitirdikten soma aynl giin Komisyonum'tza, darah ve darass olarak kantar
figlerinin ashnr ibraz edecektir'. Teklif Edilen Kilogram karqrli$r birim fiyat iizerinden Yiiklenici
firmantn odeyeceli toplam fiyat hesaplanarak komisyonumuz ve firma temsilcisi tarafrndan birlikte
imzalanacak bir tutanakla kayrt altrna ahnacaktrr. Belirlenecek toplam miktardan teminat olarak
yatrnlan miktardan diigiiriilerek kalan miktan yiiklenici 8.maddede belirtilen Miidiirlii[iimiiziin
TR020001 500158007282051 127 nolu hesabrna yatrnlacaktrr.

Maddel0. Hazrllanacak Belgeler:

a) Drg Zarf:

1- Niifus Ciizdanr cirne[i veya arkalt onlii niifus ciizdanr fotokopisi.

2- Onayh Oda Kaydr belgesi.

3- Sabrka kaydr (Gergek kigiler igin).

4- Adres beyanr/ikametgih be lgesi

5- Teklif vermeye yetkili oldu[unu gcisteren noter tasdikli in.rza beyannamesi veya imza sirkiileri

6- Teklif MektLrbu.
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b) i9 Zarf: Bu partnamenin 5. maddesinde belirtildifi gekildc tektifzarfr hazrrlanrr ve Dt; Zarfrn iqine
kouulur. iq bu qartrrame 10 (On) maddedcn ibareltir,

)nhe ivlnduru :
, ,:': !,
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