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TUNCELI iL MiLLi EGiTiM MUDURLUGLNE BAGLI OKULLARDA BULUNAN ATIK
KAGTTLARTN sATt$ iHALESi $ARTNAMESiDiR.

Madde f . ihale Konusu: M.EB. Yayrmlar Dairesi Bagkanh[rnrn ] 1.01.2008 tarih,138 sayr ve
2008/29 nolu genelgesi gereIi; bedeli okul aile birliklerine dagrtrlmak iizere, Tunceli it Vittl Egltlm
Miidiirliifii' ne bafh okul ve kurumlardaki cilrencilerin kullanmrg oldugu tahmini 31.000 Kg. atrk
kagrtlarrn toplarra rak satrlrna:r i5i.

Madde 2. ihale Yeri-Tarih ve saati: Atrk kagrtlarrn satt$ ihalesi; Tunceli il Milli Eeitim MiidiirliiEii
adresindeki Tonlantr Salonunda. l2108/2015 Carsamba siinii. saat l5:30'de yaprlacaktrr.

lhale) l Yapalt ldaren tn:

a r Adr: il Milli L[irn M tidtirli]!ii-TUNCELi

b) Adresi: Atatiirk Mah.Munzur Oftakokulu Yanr Elazrf Karayolu Uzeri TUNCELI

c) Telefon nunarasr: (428) 213 24 85

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

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

f ) ihalenin yaprlaca!r yer: Tunceli il Milli egiti'n Miidiirliigii Toplantr Salonu

g ) ihalenin yaprlacafr tarih ve saat: 12108/2015 Carsamba eiinii" saat 15:30

Madde 3. ihale Usulii: Atrk kdsrtlarrn satrg ihalesi;2886 Sayrh Devlet ihale Kanunun, 5l/a Maddesi
dofrtrltusunda, pazarhk usulii ile ihale yaprlacaktlr. Davet edilen firma]ann haricinde, ihalenin
duyumunu alan firmalara ait teklifler de deferlendirneye allnacaktrr.

Madde 4. Katrhm $artlarl:
I r ihalele katrlrnak islelerr gergek reya rlizel kiyilikler ihale qarrnarnesini il Milli EAitim Mildiirlil[i.]
Sitesinde 96rebileceklerdir.

2) ihaleye katrlabilmek igin;

al- Niif'us Ciizdanr ornegi veya arkalr 6rlti ntifus ciizdanr fotokopisi.

2- Onaylr Oda Kaydr belgesi.

3- Sabrka kaydr (Gergek kiqiler igin).

,l- Adres be;anr ikarnctgah belgesi

5- Teklif verrneye yetkili oldu!unu gosteren noter tasdikli irrza beyannamesi veya imza sirkiileri

6- Teklif Mektubu.

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

4) Atrk kA[tt toplama ihalesine katrlmak isteyen firmalar tekliflerini kapah zarf iginde ihale tarih ve
saatine kadar it Vittl egitim Miidiirliigi.i Atrk Kdgrr ihale Komisyon Baqkanhlrna teslim edeceklerdir.
Teklif veren firrnalara ahndr belgesi verilecektir.

Teklifler iadeli taahhi.itlti olarak posta ile de gonderilebilir. Posta ile gonderilecek tekliflerin ihale
dokiirnanrnda belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaqrnasr $rfttrr. Postadaki gecikme nedeniyle
igleme konulmayacak olan tekliflerin ahnrg zamanr bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler
de[erlendirmeye ahnmaz.

5) Atrk k6!rtlar, yiiklenici tarafrndan okul depolanndan taqlma ve hamaliye igleri kendilerine ait olmak
iizere, okullala gidiln.rek suretiyle ahnacaktrr.
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6) Ylklenici firma okul Miidtirtin0n gorevlendirecefi bir personeJ ile, aldrIr kafrtlan elektronik kantar
ile taftarak kantar fipi tanzim edip, kantar figini gdrevlendirilen personele teslim edecektir. Ytiklenici
firrna teslim aldr$r her kamyon atrk kd[rdrn tutarrnr tarllmr yaprmr yaprldrktan sonra pegin olarak
miidiirli.ifiirrii.izce belirtilen banka hesap/hesaplara aktaracaktrr.

7) Yiiklenici kiqi/firma ile k6[rt toplama i;i igin yaprlacak garhame, 25/08/2015 tarihine kadar
gegerlidir. Bu i9 igin siire uzatrlmayacaktrr.

8) Tunceli il Milli EEitim Miidiirltiliine ba[h okul ve kurumlann adres ve telefon numaralarr tizerine
rhale brlakrlan yiiklenici kiqi/fir'maya qartname ile billikte verilecektir.

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

l0) idale bu qafinamede belidilen hususlara uymayan isteklinin her hangi bir tebligata gerek
kahnaksrzrn iqlerriini fesh eder.

1 1) idare ihaleyi yaprp yapmamakta ve teklifini uygun gijrdtigiine vennekte serbesttir.

Madde 5. Tekliflerin Hazrrlanmasr:

l. $artname ekindeki teklif mektubu doldurularak rakam ve yazr ile yazrlrr.

2. Teklif nektubu bir zarfa konulup afzr kapatrldrktan sonra zarfin iizerine isteklinin Adr- soyadr ve
tebligata esas olarak gosterecefi adres yazrlrr,

3. Zarf yap rqtrrr larak iizeri istekli taraflndan imzalanrr ve ka;elenir.

4. Teklif edilen fiyatrn rakam ve yazr ile yazrlmasr zorunludur.

5. Teklif mektubu ve zarf iizerinde silinti, kazrntr ve dlizeltme yaprlarnaz

Madde 6. Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen tarih ve saate kadar sra numaras: aLnmasr
kargrhlrnda ihale Komisyonu Bagkanh!rna verilir veya s0resi igerisinde posta yolu ile gcilderiJebilir.
ihale Komisyonu BaqkanhIrna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri ahnamaz.

Madde 7. ihaleye katrlmak isteyen gergek veya ttizel kigilikler ihale gartnamesini Tunceli il Milli
Egitirn Mtidiirliiliimijz Destek Hizmetleri Boli.imiinde bedelsiz olarak alabileceklerdir

Madde S.ihaleyi kazanan fimanrn ige baglamadan cince Teminat bedeli olarak Miid0rlti[iimiiziil
Vakrfbank Tunceli $ubesi nezdindeki TR02000150015 8 007282051127 nolu hesabrna ihale bedeli
iizerinden %6 kesin teminatr yatrrmasr gerekmektedir. SozleEmedeki yiikiimliiliiklerini yeline
getirmeyen yOklenicinin teminatr iade edilnieyecektir.

Madde 9.Yilklenici firma teklif mektubunun ekindeki listede belitilen okullarrn tamamlndan atrk
kafrtlann toplanmasr igini bitirdikten sonra aynl giin Komisyonumuza, darah ve darasrz olarak kantar
figlerinin ashnr ibraz edecektir. Teklif Edilen Kilogranl kargrhfr birim fiyat iizerinden Yi.iklenici
firmanrn odeyecefi toplarn fiyat hesaplanarak kornisyonumuz ve firma temsilcisi tarafindan birlikte
imzalanacak bir tutanakla kayrt altrna ahnacaktrr. Belirlenecek toplam miktardan teminat olarak
yatrnlan miktardan diiqtiriilerek kalan miktan yiiklenici 8.maddede beliftilen Miidtirlti[tim0ziin
TR02000 I 500 I 5800728205 | 127 nolu hesabrna yatrrrlacaktrr.

Maddel0. Hazrrlanacak Belgeler:

a) D19 Zarf:

1- Niifus Ciizdanr rime$i veya arkah cinl0 niifus ctizdanr fotokopisi.

2- Onayh Oda Kaydr belgesi.

3- Sabrka kaydr (Gergek kigiler igin).

,1- Adres belanr ikarrretgdh belgesi

5- Teklif vermeye yetkili oldu!unu gOsteren noter lasdikli imza beyannamesi veya imza sirktileri

6- Teklif Mektubu.
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b) i9 Zarf: Bu gartnamenin 5. maddesinde belirtildili gekilde teklifzarfr hazrrlanrr ve Drg Zarfin igine
konulur. ig bu qartname l0 (On) maddeden ibarettir.
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TEKLiF MEKTUBU

ihale Usulii : 2886 - 51/a

Teklif sahibinin; Adr
Soyadr / Ticari unvanr,
Uyru!u

Tebligata esas agrk adresi

Ba[h oldufu vergi dairesi
ve vergi numarast

Telefon ve faks numarasr

Elektronik posta adresi
(varsa)

TUNCELi iL MiLLi EGiTiM MUDUIUGU ATIK KAGIT iHALESi

KOMiSYONU BASKANLICTNA

1- 2886 Sayrh DiK .6.Maddesi Kapsamrnda Olmadrlrmrzr beyan ederiz.
2- Atrk Kaglt ihalesi Komisyonu Baqkanhfrnca hazrlanan Atrk Kdfirtlarrn Satrg ihalesi

$arlnamesinin tiim maddelerini okudum ve kabul ediyorum.
3- Taahhiidrin yerine getirilmesine iligkin olarak fiyata ddhil olmasr dngririilen biitiin

masraflar teklifimize d6hildir.
4- Verilen en yiiksek bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda

olmadrlrmzr biliyor ve kabul ediyoruz.
5- ihale konusu igle ilgili olmak iizere idarenizce yaprlacak/yaptrnlacak diler iqlerde,

idarenizin qtkarlaflna aykrrr diiqecek higbir eylem ve olu$um iginde olmayacalrmrzr
taahhiit ediyoruz.

6- ihale Konusu atrk kafirtlarr hurda olarak KDV hariq (Rakam ile
.........TL)(Ya2rile.......... ....TL.) (1 KgXBirim

Fiyat) Birim Fiyat bedel iizerinden satrn almayr kabul ve taahhiit ederiz.
7- Bu iq igin vergi, resim ve harglar ile sozleqme giderleri ihaleyi kazanan ytikleniciye

aittir.

Adr SoyadrAjnvam
(Ka;e)

imza


