
YAKUTİYE İLÇE  MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATIK KAĞIT SATIŞI İHALE İLANI 

 

 İlçemiz merkezinde bulunan  İlkokul,Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarına ait ‘Atık Kağıt “ satışı 2886 

Sayılı Devlet İhale Kanunu 51/a Maddesi uyarınca Usulü ile ihale edilecektir. 

 

1- İdarenin 

a) Adresi :Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Muratpaşa Mah. Erzincankapı Sok. No:73  

Yakutiye/Erzurum 

 b) Telefon ve Faks numarası : 442 240 0008/442 240 0005 

c) Elektronik Posta Adresi: yakutiye25@meb.gov.tr. 
2- İhale Konusu Satışın 

a) Niteliği, Türü ve miktarı : İlçemiz; merkezinde bulunan İlkokul, Ortaokul ve ortaöğretim 

kurumlarında bulunan “Atık Kağıt” satışı. Tahmini miktar  100.000 kg.dır. 

3-İhalenin 

a)Usulü      : Pazarlık Usulü (2886 DİK.51/a Maddesi)  

b)Yapılacağı yer                 : Yakutiye İlçe Milli Eğitim Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve Saati  : 24/06/2019 Pazartesi  günü Saat 10:30 

 

4-Tahmin Edilen Toplanan Atık Kağıt Miktarı :  

İlçemiz; merkezinde bulunan İlkokul, Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarına ait ‘Atık Kağıt “ 

miktarı tahmini 100.000 kg’dır. Atık Kağıt Miktarı ( 100.000 kğ.’dan az veya çok olabilir) 

5-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler: 

A) İstekli Gerçek Kişi İse; 

a) Kanuni ikametgâhı olması 

b) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,  

c) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 

d) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi   

e) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu, 

B) İstekli Tüzel Kişilik İse; 

a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret 

Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette 

olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,  

b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına girişimde bulunacak (ihaleye girecek) 

kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname ve 

vekile ait imza sirküleri, 

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (yazılı olarak), 

d) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya teminat 

mektubu (devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir), 

e) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 

6-İhale Şartnamesi 
Şartname Yakutiye ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresinde ve yakutiye.meb.gov.tr internet 

adresimizden ücretsiz olarak görülebilir. 

7-Teklif Verme: 

İsteklilerin atık kâğıt satış ihalesine katılmak isteyen tekliflerini kapalı zarf içinde ihale tarih ve 

saatine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  Şube Müdürü Hakan ÇINAR’ın odasına teslim 

edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek 

tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme 

nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler 

değerlendirmeye alınmayacaktır.Firmaların iadeli taahhütlü olarak posta ile göndereceği teklifler 

1.teklif kabul edilecektir . İkinci teklifi vermek isteyen firmalar  ihale tarih ve saatinde bizzat yetkililer 

hazır bulunarak katılacaktır.  
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