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:: ilH;;bilıne şartlırı ve isttnilen belgclcr ilc vcte rlik ttcğerlentlirmcsinıle ııl_gulanıcık kriterlerı

{.l. lhalcvc katılnıa şartltırı ve istenilen helgeler: 
j_. :t^iı; }]<,1iı,v() s

()dasıııa kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
.,^/.,ar;c §anaVi odasından, ilk ilan veya ilıale ıarihınııı lçll]Ot t,lllt

Kar ttl ı tılt]ıı9tı ti(iır(t \ c/\ c\ a sınar i ı,dası bclgesı r aOa e:

lİlİİİ;^..İ.rı Hl niıgilerin tatnanııntn hir Iicaret sıcıı tı

söstcrcn bclgcler ile ,ü"l k;İİ;İ;;ıer tasdikli inıza,slrküleri,

r.1,1. Ş.ll, rc içerıği üd", İ;;;;;, belirlenen teklilmektuhu,
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{.1.5 İhalc koı,ıustı alııııın t

{.2. ı..koııonıik .. 
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,'*ll]JlJe. İ,lİ*,"'İ.i*l,.... t,,l.ü,i"ln,.:::::"'gerckcn kfite rler:

iı]arc tıraljıırlın ckononıik vc nıali yctcrliğe ilişkin kriter heIirtilıııeııııştır,

{'J.\lcslckive.l.eknik-vetcrliğcilişkinbelgclcrl,cbııbelgeltrintaşınıaslgerckt.nkriterlerı
{.J. ı

{.J,1.1. ü]riiııltrin piyasaya arzına ilişkin bclgeler:

l}aglı bulunduğu esnaü- ve sanatkarlar odasl veya Sanayi ve'licaret odası belgesi

ıl,J.1.2. \'eıkili kurıım ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

l}ağlı bulunduğtı Esnafodası veya Sanayi ve tiçaret odası belgesi

5.1--kononıik açıılan en avanta_jlı teklifsadegc tiyat esasıııa göre belirlenecektir,

(ı. ihalcr c sadcce ıerli istekliler katılahileccktir,

7. ilıalc doktıı]anııılıı görlilnıesi vc satün allnnlası:

7.2. ihaleyç teklifverecek olanlarııı ihale doküınanını satın almaları veya EkAp üzeriıı<leır t-inıza ktıllanarak indirnleleri zorunludur'

8. l.ekliller. iha,e tarih ve saatine kadar Bulanık ilçe Milli tjğitim Müdürlüğü'l'oplantl odasl i adresiııe elden teslim edilcbilecekıir'

l]ıı ihalcclc, işııı tamanlı için tckli|'verilcccktir, cccklcrılir,

l().istcklıIcrtcklil.ctıikleribedelın%3.iindenıızt-ılnıaıııakiizerekeıırlihe|irlcl,ecekleritutardagcçicılellllnatVerı

ll.VcrilclıtekliI.Icrıngeçorliliksliresi.ihaletarihindeniıibarcn60(altnıış)takvinıgiiniidür'

l 2. Konsorsır unı olarak ihaleye teklif verilenıez,

Yeni Mahalle Sanayı kavşagı yolu 1,aııı 49500 llulanık/ML]Ş

4]63 l l4200 _ 4]63l l4200

:97206l@meb,kl2,tr
: https://ekap.kik, gov,tr/EKAP/

l5 kalcııı kuru t]lıla Malzcme Alrnı ışi 
hııltınaıı idari şanlıııııcıJcıı rılaşıllıhilır
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: ihale söz-leşnıe,i in"ulunO,rıu" henıen sonra, l 9,09,20 l 6 ile l 5,06,20 l 7 tarihlcri arası


