
iLAN 

Mudurlugumuzce ilimiz genelinde bulunan resmi kurum Kurulu~lar ve okullanmlzda 

ucretsiz verilen ders kitaplanndan ku"anllml~, defter, gazete, dergi vb. atlklannda toplanarak 

geri donu~umunun saglanmasl ve ekonomiye kazandtnlmasl i<;in ba~latllan Atlk Kaglt toplama 

Kampanyasl ile ilgili teklif altnacaktlr. 

ilgilenenlerin teklif mektuplanm 12/06/2017 Pazartesi gunu Saat 10.00'da kadar 

Mudurlugumuz Satin Alma ~ubesine elden veya posta ile gonderilmesi rica olunur. 

I NOT: Atlk Kaglt Ta~lnlr Mal Satl~ ~artnamesi -Ban ve Teklif Mektubu 

MudurlUgumuzun hhtp/mus.meb.gov.tr/ Adresindeki duyurular bolUmunde 

yaYlmlanml~tlr. 

08.06.2017 

iL MiLLi EGiTiM MODORLOGO 



I 
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TEKLiF MEKTUBU 

ihale UsulU : 2886 - 511a ..... 1 ....... 1 ....... 


MU$ MiLLi EGiTlM MOUORLUGU ATIK KAGIT iHALESi KONllSYONU BA$KANLIGINA 

Teklif sahibinin; 

Adl Soyadl 1Ticari unvam, Uyrugu I: 
Tebligata esas aC;;lk adresi 

Bagh oldugu vergi dairesi ve vergi numarasl : 

Telefon ve faks numarasl 

Elektronik posta adresi (varsa) 

1-2886 SaYlh DtK. 6. maddesi kapsammda olmadlglmlzl beyan ederiz. 

2- Atlk Kaglt ihalesi Komisyonu Ba~kanhg1l1ca hazlrlanan Atlk Kaglt1ann Satl~ Thalesi 

$artnamesinin tUm maddelerini okudum ve kabul ediyorum. 

3- Taahhi.idiin yerine getirilmesine ili~kin olarak fiyata dahil olmasl 6ng6ri.ilen bi.itiin masraflar 

teklifimize d§.hildir. 

4- Verilen en yi.iksek bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadlgmlZl 

hiliyor ve kabul ediyoruz. 

5- Ihale konusu i~le ilgili olmak uzere idarenizce yapllacak /yaptmlacak diger i~lerde, idarenizin 

C;;lkarlanna ayklfl dii~ecek hic;;hir eyJem ve olu~um ic;;inde olmayacagllTIlZI taahhlit ediyoruz. 

6- ihale konusu atlk kagltlan hurda olarak KDV haric;; (Rakam ile .................................. TL.) (Yazl ile 

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

almaYl kabul ve taahhi.it ederiz. 

7- Bu i~ ic;;in vergi, resim ve han;lar ile sozle~me giderleri ihaleyi kazanan yi.ikleniciye aittir. 


8-Teklif edilen firmalki~iler haricinde dl~andan atlk kaglt ihalesi duyumunu alan firmalann, teklifleri 

de degerlendirmeye ahnacaktIr. 


Ad SOY AD I Dnvan (Ka~e) imza 

http:taahhi.it


MADDE 9 Yuklenici firma teklif mektubunun ekindeki listede belirtilen okullann tamammdan atlk 
Idlgltlarm toplanmasl i~ini bitirdikten sonra aylll gun Komisyonumuza, darah ve daraslz olarak kantar 
fi~lerinin ashlll ibraz edecektir. Teklif Edilen Kilogram kar~lhgl birim fiyat uzerinden Yuklenici finnanm 
Odeyecegi toplam fiyat hesaplanarak komisyonumuz ve firma temsilcisi tarafmdan birlikte imzalanacak 
bir tutanakla kaYlt altma ahnacaktJr. Belirlenecek toplam miktardan teminat olarak yatmian 30.000 TL 
(OtuzbinTurk Lirasl) du~uriilerek kalan miktar Mtidtirltigtimtiz T.C. Ziraat Bankasl. Mu~ $ubesi: 
29153918-5006 nolu -iBAN NO:TR 19000195291539185006 iban nolu hesabma yatJnlacaktIr. 

MADDE 10 Hazlrlanacak Belgeler: 

a) Dl~ Zarf: 

i - Nufus CUzdanl ornegi veya arlmh onlii niifus ciizdalll fotokopisi. 

2- Onayh Oda Kaydl belgesi. 

3- Sablka kaydl (Geryek ki§iler iyin). 

4- Adres beyam/ikametgiih belgesi 

5- Teklif vermeye yetkili oidugunu gosteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirkiileri 

6- TeklifMektubu. 


b) iy Zarf: Bu §artnamenin 5. maddesinde belirtildigi §ekilde teklif zarfi hazrrlanlr ve DI~ Zarfm i<;ine 

konulur. 


c) isteklilerin teklifmektubunda "Tehlikesiz AtIklar Toplama- AYlrma Belgesi" sunmalan zorunludur. 

d) i§ bu §artname 10 (On) maddeden ibarettir. 

iHALE KOMtSYONU 

Komisyon Ba~kam 
Dye Dye 

MetinAKSU Alibek TEKiN Seyfettin A YSEL 
Milli Egitim Mudur Yardlmclsl Fen Lisesi Memuru $ef 
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komisyonuna teslim edeceklerdir. 

istenilen belgeler ihale tarihinden once 3 (ii<;) ay i<;erisinde diizenlenmesi gerekrnektedir. 

Diizenleme tarihi 3 (ii<;) ayl ge<;en belgeler ge<;ersizdir. 

4) AtIk kiiglt top lama ihalesine katIlmak isteyen frrmalar tekliflerini kapah zarf i<;inde ihale tarih ve 

saatine kadar il Milli Egitim Miidiirliigu Atlk Kaglt ihale Komisyon Ba~kanhgl11a teslim edeceklerdir. 

5) Teklifveren firmalara almdl belgesi verilecektir. 

Teklifler iadeli taahhiitlii olarak posta ile de gonderilebilir. 

Posta ile gonderilecek tekliflerin ihale dokiimamnda belirtilen ihale saatine kadar idareye ula~masl 

~arttlf. 

Postadaki gecikme nedeniyle i~leme konulmayacak olan tekliflerin ahm~ zamam bir tutanakla tespit 
edilir ve bu teklifler degerlendirmeye all11maz. 

6) Ahk kiigltlar, yiiklenici tarafmdan depolardan ta~lma ve hamaliye i~leri kendilerine ait olmak iizere, 

Merkez ve il<;elerin okullara gidilmek suretiyle ahnacaktlr. 

7) Yiiklenici firma Milli Egitim Miidiirliiguniin gorevlendirecegi bir personel iIe, aldlgl kagltlan 

elektronik kantar He tartarak kantar fi~i tanzim edip, kantar fi~ini gorevlendirilen personele teslim 

edecektir. Ytiklenici firma teslim aldlgl her kamyon atIk kagldm tutarllll tartUTIl yaptldIktan sonra pe~in 

olarak miidiirliigiimiizce belirtilen banka hesap numaraSl11a aktaracaktlf. 

8) Yiiklenici ki~i/firma He kagit toplama i~i i<;in yapIlacak ~artname, 02 108/2017 tarihine kadar ge<;erlidir. 

Bu i~ i<;in siire uzatllmayacakhr. 

9) Mu~ il Milli Egitim Miidiirliigiine bagh okul ve kurumlann adres ve telefon numaralan iizerine ihale 

birakllan yiiklenici ki~i!firmaya ~artname ile birlikte verilecektir. 

lO)Thale komisyonu karan iizerine idare, verilmi~ olan bUtiin teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte 

serbesttir. idare btitiin tekliflerin reddedilmesi nedeni He her hangi bir yiiklimliiliik altl11a girmez. 

11) idare bu ~artnamede belirtilen hususlara uymayan isteklinin her hangi bir tebligata gerek kalmakslzm 

i~lemini fesh eder. 


12) idare ihaleyi yaplp yapmamakta ve teklifini uygun gordiigune vermekte serbesttir. 

MADDE 5. Tekliflerin HazlflanmasI: 

1. $artname ekindeki teklif mektubu doldurularak rakam ve yazl ile yazI11r. 

2. Teklif mektubu bir zarfa konulup agzl kapatlldlktan sonra zarfl11 iizerine isteklinin Adl- soyadl ve 
tebligata esas olarak gosterecegi adres yazlhr. 

3. ZarfyapI~tlf1larak lizeri istekli tarafl11dan imzalamr ve mUhiirlenir. 

4. Teklif edilen fiyatm rakam ve yazl He yazllmasl zorunludur. 

5. Teklif mektubu ve zarf tizerinde silinti, kazmtl ve diizelhne yapIlamaz 

MADDE 6. Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen tarih ve saate kadar slra numarasl ahnmasl 
kar~lhgmda ihale Komisyonu Ba~kanhgl11a verilir veya siiresi i<;erisinde posta yolu ile gonderilebilir. 
Thale Komisyonu B~kanhgl11a veriten teklifler herhangi bir sebeple geri almamaz. 

MADDE 7 : Thaleye katrlmak isteyen ger<;ek veya tiizel ki~ilikler ihale ~artnamesini Mu~ il Milli Egitim 
Miidiirliigii (mus.mem.gov.tr) internet adresinden veya Miidiirliigiimliz Destek Hizmetleri Satm Alma 
$ubesinden bedelsiz olarak alabileceklerdir 

MADDE 8 ihaleyi kazanan filmamn i~e b~lamada~l once Teminat bedeli olarak Miidiirliigumiiz T.e: 
Ziraat Bankasl. Mu~ ~ubesi: 29153918-5006 nolu -IBAN NO:TR 19 0001 00009529 1539185006 Than 
nolu hesabma 30.000TL'yi (Otuzbin TUrk Lirasl) yatlrmasl gerekmektedir. Sozle~medeki 
yiikiimlUlUklerini yerine getirmeyen yiiklenicinin teminatl iade edilmeyecektir, Hazineye irat kaydedilmek 
tizere Mu~ Defterdarhk Muhasebe MiidtirlligU veznesine yatmlacaktIr. 



T.C. 

MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 

MU~ iL MiLLi EaiTiM MuniJRLuaUNE BAaL! OKULLARDA BULUNAN A 11K 

KA.GITLARIN SATIS iHALESi SARTNAMESiDiR. 

MADDE 1. ihale Konusu: Bedeli okul aile birliklerine dagltIlmak Uzere, Mu~ il Milli Egitim 
MUdUrlUgU' ne bagh okul ve kurumlardaki ogreneilerin kullanml~ oldugu tahmini 150 ton ders 
kitabl, defter ve atIk kagltlann toplanarak satilmasl i~i. 

MADDE 2. ihale Y eri-Tarih ve saati: Atlk kagltlarm satl~ ihalesi; Mu~ il Milli Egitim 
MUdUrlUgU adresindeki Milli Egitim Satm Alma Subesinde 12/06/2017 Pazartesi gUnU, saat 
10:00'da yapllaeaktIr. 

Thaleyi Yapan idarenin: a) Adl: il Milli Egim MiidiirlUgU-MDS 

b) Adresi: Kiiltiir Mah. istasyon Caddesi Atattirk Bulvan HUkiimet Konagl Kat 2 

il Milli Egitim MUdiirliigu-MDS 

c) Telefon numaraSI: (436) 212 35 83 

d) Faks numaraSl: (436) 212 1988 

e) Elektronik posta adresi: mus.meb.gov.tr 

f) Thalenin yapllaeagl yer: Mu~ il Milli Egitim MUdUrliigU SatIn Alma Subesinde 

g) ihalenin yapdaeagl tarih ve saat: 12.06.2017 Pazartesi gUnii, Saat 10.00'da. 

MADDE 3. ihale UsulU: Atlk kagltlarm satl~ ihalesi; 2886 SayIlI Devlet ihale Kanunun, 51/a 

Maddesi dogrultusunda, pazarhk usulU ile ihale yapdaeakhr. Davet edilen firmalarm haricinde, 

ihalenin duyumunu alan firmalara ait teklifler de degerlendirmeye ahnaeaktlr. 


MADDE 4. Katlhm Sartlan: 

1) Thaleye katIlmak isteyen geryek veya tiizel ki~ilikler ihale ~artnamesini mus.meb.gov.tr adresinde 

gorebileeeklerdir. 

2) Thaleye katllabilmek iyin; 

a) ihaleye katrlmak isteyen geryek veya ttizelld~ilikler kaYlth oldugu tiearet ve/veya sanayi 

odasmdan ya da esnafve sanatkar odasmdan veya ilgili meslek odasmdan almml~, odaya kaYlth 

oldugunu gosterir beige, 


b) Teklifvermeye yetkili oidugunu gosteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirkiileri, 

c) Vergi Boreu Oimadigma dair BeIge 

d) Tebligat iyin adres beyam/ikametgah belgesi, aynca irtibat iyin telefon ve varsa faks numarasl 

e) Kamu ihalelerine katllma yasagl getirihnedigine dair beIge, 

f) Cumhuriyet Ba~savclhgmdan almml~ alan sahlka kaytt belgesi, 

g) NUfus Cuzdam 6rnegi veya arkah onlU niifus cUzdam fotokopisi, dosya halinde ihale 



