iLAN
MudurlUgumuzce ilimiz genelinde bulunan resmi kurum Kurulu~lar ve okullanmlzda
ucretsiz verilen ders kitaplanndan kuHanllml~, defter, gazete, dergi vb. atlklannda toplanarak
geri donu~umGnGn sagianmasl ve ekonomiye kazandmlmasl ic;;in ba~latllan Atlk Kaglt toplama
Kampanyasl ile ilgili teklif almacaktlr.
ilgilenenlerin teklif mektuplanm 14.08.2017 Pazartesi gunG Saat 10.00'da kadar
MGdGrlugumGz Satm Alma ~ubesine elden veya posta ile gonderilmesi rica olunur.
NOT: Atlk
MGdGrlUgGmGzun

Kaglt Ta~mlr Mal

Satl~

hhtp/mus.meb.gov.tr/

~artnamesi

Adresindeki

-ilan

ve

Teklif Mektubu

duyurular

bolUmunde

yaYlmlanml~tlr.

08.08.2017

iL MiLLi EGiTiM MODORLOGO

T.C.
MiLLI EGiTiM BAKANLldI

MU~ iL MiLLi EGiTiM MODORLudUNE BAGLI OKULLARDA BULUNAN ATIK
KA.dITLARIN SA TI~ iHALEsi ~ARTNAMESiDiR.
MADDE 1. ihale Konusu: Bedeli okul aile birliklerine daglttlmak iizere, Mu~ il MiIli Egitim
Mtidtirliigii' ne bagh okul ve kummlardaki ogreneilerin kul1anml~ oldugu tahmini 150 ton ders
kitabI, defter ve auk kagltlann toplanarak sahlmasl i~i.
MADDE 2. ihale Yeri-Tarih ve saati: Auk kagltIarm satl~ ihalesi; Mu~ iI Milli Egitim
Miidiirliigii adresindeki Milli Egitim Satm Alma ~ubesinde 14/0812017 Pazartesi gUnii, saat
1O:OO'da yaptlaeaktlr.
ihaleyi Yapan idarenin: a) Adl: il Milli Egim MUdiirliigii-MU~
b) Adresi: Kiilttir Mah. istasyon Caddesi Atatiirk Bulvan Hiikiimet Konagl Kat 2

i1 Milli Egitim Miidiirliigu-MU~
c)

Telefon numaraSl: (436) 212 3583

d)

Faks numarasl: (436) 2121988

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

f) ihalenin yapIlaeagl yer: Mu~ il Milli Egitim Miidiirliigii Satm Alma ~ubesinde
g) ihalenin yapllaeagl tarih ve saat: 14.08.2017 Pazartesi gUnii, Saat 10.00'da.

MADDE 3. ihale Usulii: Atlk kagltIann satl~ ihalesi; 2886 Say1l1 Devlet ihale Kanunun, 51/a
Maddesi dogrultusunda, pazarhk usulii ile ihale yapIlacaktrr. Davet edilen frrmalann harieinde,
ihalenin duyumunu alan frrmalara ait teklifler de degerlendirmeye ahnacaktlr.
MADDE 4. Katdlm Sartlarl:
1) ihaleye katllmak isteyen gen;ek veya tiizel ki~ilikler ihale ~artnamesini mus.meb.gov.tr adresinde
gorebiIeeeklerdir.
2) ihaleye kattlabilmek iyin;
a) ihaleye katllmak isteyen geryek veya tiizel k~ilikler kayith oldugu tiearet ve/veya sanayi
odasmdan ya da esnaf ve sanatkar odasmdan veya ilgili meslek odasmdan almml~, odaya kaYlth
oldugunu gosterir beIge,
b)

Teklifvermeye yetkili oldugunu gosteren noter tasdikli irnza beyannamesi veya imza sirkiileri,

c) Vergi Boreu Olmadlgma dair BeIge
d)
e)
f)
g)

Tebligat iyin adres beyam/ikametgah belgesi, aynea irtibat iyin telefon ve varsa faks numaraSl
Kamu ihalelerine kattlma yasagl getirilmedigine dair beIge,
Cumhuriyet Ba~savetllgmdan ahnml~ olan sablka kaYlt belgesi,
Niifus Ciizdam ornegi veya arkah onlii niifus ciizdam fotokopisi, dosya halinde ihale

komisyonuna teslim edeceklerdir.
istenilen belgeler ihale tarihinden once 3 (u\!) ay i\!erisinde duzenlenmesi gerekmektedir.
Duzenleme tarihi 3 (u\!) ayl ge\!en belgeler ge\!ersizdir.
4) Attk kiiglt toplama ihalesine katllmak isteyen firm alar tekliflerini kapah zarf i\!inde ihale tarih ve
saatine kadar 11 Milli Egitim Mudurlugu Attk Kaglt Thale Komisyon B~kanhgma teslim edeceklerdir.
5) Teklifveren firmalara almdl belgesi veriIecektir.
Teklifler iadeli taahhutlu olarak posta ile de gonderilebilir.
Posta ile gonderilecek tekliflerin ihale dokumanmda belirtilen ihale saatine kadar Idareye ul~masl
§arttlr.
Postadaki gecikme nedeniyle i~leme konulmayacak olan tekIiflerin alml§ zamanl bir tutanakla tespit
edilir ve bu teklifler degerlendirmeye ahnmaz.
6) Atlk kiigltlar, yfiklenici tarafmdan depolardan ta§lma ve hamaliye i§leri kendilerine ait olmak uzere,
Merkez ve i1\!elerin okullara gidilmek suretiyle almacakllr.
7) Yuklenici firma Milli Egitim Mudurlugunun gorevlendirecegi bir personel ile, aldlgl kagltlan
elektronik kantar ile tartarak kantar fi§i tanzim edip, kantar fi~ini gorevlendirilen personele teslim
edecektir. Yuklenici firma teslim aldlgl her kamyon atlk kiigldm tutanm tartlml yapIldlktan sonra pe§in
oJarak mudurlugumuzce belirtilen banka hesap numarasma aktaracaktrr.
8) Yuklenici ki~ilfirma He kiiglt top lama i§i i\!in yapllacak §artname, 02 /0812017 tarihine kadar ge\!erlidir.
Bu i~ i\!in sure uzatllmayacaktrr.
9) Mu§ 11 Milli Egitim Mudurlugune bagh okul ve kurumlann adres ve telefon numaralan uzerine ihale
buakIlan yfiklenici ki§ilfrrmaya §artname ile birlikte verilecektir.
10)ihale komisyonu karan uzerine idare, verilmi~ olan bullin teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte
serbesttir. Idare bullin tekliflerin reddedilmesi nedeni ile her hangi bir yfikumluluk altma 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 gordugune vermekte serbesttir.

MADDE 5. Tekliflerin HaZlflanmasl:
1.

~artname

ekindeki teklifmektubu doldurularak rakam ve yazl ile yazIhr.
2. Teklif mektubu bir zarfa konulup agzl kapatlldlktan sonra zarfm uzerine isteklinin AdJ- soyadJ ve
tebligata esas olarak gosterecegi adres yazlhr.
3. ZarfyapJ~ttnlarak

uzeri istekli tarafmdan imzalanrr ve miihurlenir.

4. Teklif edilen fiyatm rakam ve yazi ile yazilmasl zorunludur.

\

5. Teklifmektubu ve zarfuzerinde sHinti, kazmtI ve duzeltme yapllamaz
MADDE 6. Tekliflerin Verilmesi: Teklifler Handa belirtilen tarih ve saate kadar sua numarasl ahnmasl
kar§lhgmda Thale Komisyonu Ba~kanhgma verilir veya suresi i\!erisinde posta yolu ile gonderilebilir.
Ihale Komisyonu B~kanhgma verilen teklifler herhangi bir sebeple geri ahnamaz.

\
\

MAUDE 7 : ihaleye katllmak isteyen ger\!ek veya llizel ki~ilikler ihale ~artnamesini Mu~ il Milli Egitim
Mudurlugu (mus.mem.gov.tr) internet adresinden veya Mudurli.igi.imuz Destek Hizmetleri Satm Alma
~ubesinden bedelsiz olarak alabileceklerdir
MADDE 8 ihaleyi kazanan firmanm i§e ba§Iamadan once Teminat bedeli olarak Mudurlugumuz T·e.
Ziraat Bankasl. Mu~ ~ubesi: 29153918-5006 nolu -IBAN NO:TR 19 0001 00009529 1539 185006 Iban
nolu hesabma 20.0001L'yi (Yirmibin Turk Lirasl) yatrrmasl gerekmektedir. SozIe§medeki
yfikUmIuliiklerini yerine getirmeyen yiiklenicinin teminatl iade edilmeyecektir, Hazineye irat kaydedilmek
uzere Mu§ Defterdarhk Muhasebe Mudurlugu veznesine yatmlacaktu.

MADDE 9 Yiiklenici firma teklif mektubunun ekindeki listede belirtilen okullann tamammdan atlk
kiigltlann toplanmasl i§ini bitirdikten sonra aym gUn Komisyonumuza, darah ve daraslz olarak kantar
fi§lerinin ashm ibraz edecektir. TeklifEdilen Kilogram kar§lhgl birim fiyat iizerinden Yiiklenici firmanm
Odeyecegi toplam fiyat hesaplanarak komisyonumuz ve firma temsilcisi tarafmdan birIikte imzalanacak
bir tutanakIa kaYlt altma ahnacaktlr. Belirlenecek toplam miktardan teminat olarak yatmlan 30.000 TL
(OtuzbinTiirk Lirnsl) dii§iiriiIerek kalan miktar Miidiirliigumuz T.e. Ziraat Bankasl. Mu§ ~ubesi:
29153918-5006 nolu -mAN NO:TR 19 000195291539185006 iban noIu hesabma yatmlacaktlr.
MADDE 10

Haztrlanacak Belgeler:

a) Dl§ Zarf:

i - Niifus CUzdam omegi veya arkah onlU niifus ciizdam fotokopisi.
2- Onayh Oda Kaydl belgesi.

3- Sablka kaydl (Gergek ki§i1er i9in).
4- Adres beyamJikametg§.h belgesi
5- Teklifvermeye yetkili oldugunu gosteren noter tasdikli imza beyanuamesi veya imza sirkiileri
6- TeklifMektubu.
b)

19 Zarf: Bu §artnamenin 5. maddesinde belirtildigi §ekilde teklif Zarfl haztrlantr ve Dl§ Zarfm i9 ine

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

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

Komisyon Ba§kam
Ibrahim TANYERi
Milli Egitim ~ube Miidiirii

Dye
Alibek TEKiN
Fen Lisesi Memuru

Dye
Seyfettin A YSEL
~ef

TEKLiF MEKTUBU
Thale Usulii : 2886 - S1/a

..... f ....... f .......

MU~ MiLLi EGiTiM MCrnDRLUGU ATlK UGIT iHALESi KOMiSYONU BASKANLIGINA
Teklif sahibinin;
Adl Soyadl f Ticari unvam, Uyrugu
Tebligata esas aylk adresi
Bagh oldugu vergi dairesi ve vergi numaraSl :
Telefon ve faks numarasl
Elektronik posta adresi (varsa)
:
1-2886 SayIll DiK. 6. maddesi kapsammda olmadlglmlzl beyan ederiz.
2- Atlk Kaglt Thalesi Komisyonu B~kanbgmca hazlrlanan Atlk Kagltlarm SatI~ ihalesi
~artnamesinin tUm maddelerini okudum ve kabul ediyorum.
3- Taahhiidiin yerine getirilmesine ili~kin olarak fiyata d§hil olmasl ongoriilen biitUn masraflar
teklifimize d§hildir.
4- Verilen en yiiksek bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadIgmlZl
biliyor ve kabul ediyoruz.
5- Thale konusu i~le ilgili olmak iizere idarenizce yapJ1acak fyaptmlacak diger i~lerde, idarenizin
ylkarlanna aykm dii~ecek hiybir eylem ve olu~um iyinde olmayacagnll1Z1 taahhiit ediyoruz.
6- ihale konusu atlk kagltlan hurda olarak KDV hariy (Rakam ile .................................. TL.) (Yazl ile
................................................................ TL.) (1 Kg X Birim Fiyat)Birim fiyat bedel iizerinden satm
almaYI kabul ve taahhiit ederiz.
7- Bu i~ iyin vergi, resim ve harylar ile sozle~me giderleri ihaleyi kazanan yiikleniciye aittir.
8-Teklif edilen firma/ki~iler haricinde dl~andan auk kaglt ihruesi duyumunu alan firmalann, teklifleri
de degerlendirmeye ahnacaktlr.
Ad SOYAD f Unvan (Ka~e) irnza

