2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SONUNDA
ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI MERKEZ VE İLÇE
OKULLARDA BULUNAN ATIK KÂĞITLARIN SATIŞ İHALESİ İLANI
1İhaleyi Yapan İdarenin
:
a)Adresi
: Bahçeli Evler Mah.MERKEZ/ELAZIĞ
b)Telefon numarası
: (424) 2385024
c)Elektronik posta adresi
: elezigmem@gov.tr
ç) İhale dökümanının görülebileceği
Adres
: Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü
2. İhale konusu işin:
a. Niteliği, türü ve miktarı:2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda ilkokul, ortaokul, lise ve
açık öğretim öğrencilerinin kullanmış olduğu ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı, defterler ve
atık kağıtların Merkez ilçe Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Kovancılar Karakoçan, Keban,
Maden, Palu ve Sivrice ilçelerinde bulunan okullardan toplanarak satılması, (yaklaşık 100ton)
c. Sürresi: İşe başlama tarihi 26/09/2020, işin bitiş tarihi : 26/10/2020
3.Şartname ve eklerinin nerede ve hangi şartlarda alınacağı:
a)İhale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TL (Müdürlüğümüz T.C. Ziraat
Bankası Elazığ Şubesi: TR3200010017813469795350 56 İban nolu hesabına yatırılarak) Elazığ
Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi Ücretsiz Ders Kitapları Dağıtım Bölümü
adresinden alınabilir.
b) İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
4.İhalenin:
a) Yapılacağı yer: Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü Çok Amaçlı Salonu Cemil Meriç Fen
Lisesi Çaydaçıra Mahallesi Merkez/-Elazığ
b) Tarih ve saati: 16/09/2020 Çarşamba Günü, Saat 10:00’da.
c)İhale Usulü:2886 sayılı DİK 50.maddesi pazarlık usulü
5.Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:
a) İstekliler bir kilogram için teklif ettikleri bedelin (1kg *100 ton) %3’ünden az olmamak
üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
6.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
6.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
Belgesi
6.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge
6.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge
6.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
6.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
6.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunması halinde, bu
bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri ve ya bu hususları gösteren
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
6.1.3.Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirtilen teklif mektubu
6.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat (ihaleye katılacak İstekliler
teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminatı Milli Eğitim Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Elazığ Şubesi:
TR3200010017813469795350 56 İban nolu hesabına yatırılacaktır
6.1.5. T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında

Yönetmelik gereği Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisansı Belgesi.
6.1.6. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi.
7. İhale şartnamesi idarenin adresinde görülebilir İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel
kişilikler ihale şartnamesini Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğün T.C. Ziraat Bankası Elazığ
Şubesi:TR82 0001 0001 8634 6979 5350 45 İban nolu hesabına 100 TL. Yatırılarak Destek
şubesinden alabileceklerdir, ihaleye katılacak istekliler şartnameyi almak zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri
Şubesi Ücretsiz Kitap Dağıtım Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.( Posta ile yapılacak müracaatlarda
tekliflerin 2886 sayılı İhale Kanununun 37ve 38 nci maddesine uygun hazırlanması ve
tekliflerin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek
gecikmeler dikkate alınmaz)
9.İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik sürresi ihale tarihinden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.
11.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12. İstekliler tekliflerini bir kilogram bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale
üzerinde bırakılan istekliye bir kilogram bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.
13 İhale konusu işinin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz
14.Diğer hususlar;
İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

