
ı}t:t.,,\\lK A\l\l)Ot.t, iıı.rıı ıı,rTip ı.iscsİ

ilişkiıı avrıntılı bilgiler aşağıda ı,cr alnıaktadır:

İhıle Kı1 ıt \tııııırası

| -İdırenin

ı) Adresi

b) l elclbn i,c liıks nunıarası

c) l;lcktronik I)osta Aclrcsi

ç) llıılc dııkiinıanınln gÖrtilebılcceği interııct adresı : https.i/ckap kik,gov.trlEKAl,/
( \ ırslü )

2- İlııle konıısıı malın

:\yrıntılı bilgiy,c liKAl»tı 1,,ci alan ihılc <lokiimanı içintlc bılıının iılari şartııımctlcn ıılaŞılıbilir,

2()l6/]568l()

ŞtaHİ,l t,ıK Nlı\ll.SAi{:\Yiİ \,ol,t] ü]7.ERı - 19500 l}1,1LANlK/\,ltlŞ

.lJ(ıJl l{200 - {J(ı3l l{20()

h1 icslin,ı 1,cri

c) 1 eslını ııırihi
3- İhalcnin

ıı) \'apılıcağı t er

b) l ıırilıı ve saati

l}ulanık Anıdolu İmanı llıtip l.isesi l,]rke k l'ansiı,onu

l9l09l20l6

l}t ı.,\\lK iı.ç:u rıiı.ı.i [(;iı,i\ı ııi'l)('Rı_i'](;i': 
,t,()l,ı_.\\,f l S()ı-()\t 7..\l"!.ıi \ı.,\lı J95()() Bt l. \\lK \|t Ş

()(ı.09.20l(ı - l{:(X)

,ı. ihalel,e katllnbilnıe şırtlırt vc istcnilcn belgeler ile yetcrlik değerlcndirmcsinde ul'gıılınacak kriter|er:
.1.1. İl,ıalei,c katıtnıa şanları ve istcıileıı belgcIcr:
.1.1,t. Mevztıatı gercği kayltiı oldugu Tlcarct vc/vcya Saııayi ()dası ya da ilgılı [:snal've Sanatkarlar ()dası [-ıclgcsi.

1,,ılda alınııılş. odaya kayıt|ı olduğunu gösterir belge.

tiızcl kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu göstcrir belge,

{.1.2.,lcklil'verııiy,e 1,etkili olduğunu gösteren inrz_a beyannanlesi veya inıza sirküleri,

4.1,2.1. Cerçck kişi olnıası halindç, ııoter tasdikli iı,ııza beyannamesı,

ı,cla [.ııı lıususlaı-ı g()stcrcn belgclcr ilc ttizcl kişiliğin ııotcr tasdikli inıza sirkıllcrı.
.1.1.J. Şckli vc içeriği İdari Şartnanlcde bclırleııen tcklifmektubu,
J.!.{. Şekli rc içcrigi idari Şartnanıede bclırleneıı geçici tcnııııaı,
.ı.ı.5 ihale konıısrı alııııln tamanll Veya bir kısnıı alt yüklenicilcrc yaptırılanıaz.
,1.2. l]kononıik ve ınali yeterliğe i!işkin bclgclcr ve bu bclgelerin ıaŞlınasl gercken kritcrler:

itlırc tarallıldan ekonoınık Ve nlali ).eterliğc ilişkin kriter belirtilnıenıiştir.

.l.J. \lcslcki lc'|'eknik 1,cterliğc ilişkin bclgeler Ve bu bclgclcriıı taşlınasl gcrcken kriterler:

\lczl,ııhanc lIıl,vın Kcsinı llaporıı l}clgı:si

{.3. l . \ etkili satıcılığı ı,cl,a inıalıtçılığt gösteren bclgelcr:

a)lıııa]atçı isc ınıalatçı oldrığunu göstercn l-,ıelgc vcı,a bclgclcr.

trü yctkili satıcıye)a \ctkilİt.,,,,,,,İl.i ise.vctkili satİcı \a <ja rcıkili tcııısılcit,ıldıığuııu göstcrcn belgc vcla bclgcIcr"

,\i]ıırın rııkırıda saıılan helgclerden. keııdi dıırııı,ııııııtı uygtıı,ı hclgc vcra bclgelcrı sıınnıaSı )etcr|i kıbtıl cdilir,

İsıekIiııin inıalatçı oldtığıı asağıdakı belgcler ile tcvsik çdilır

5, l:kononıik açlclan cn avanta_llı teklifsaılcce flyat csasına göre belirlcneccktir.
(ı, İlıalcl,e sadcce y,erli istekliler katılabileçektir.
7, İhale dokuınanıııııı görülıııesı vc satln a|ıııması.
7.1. lhale dokiimanı. idarcnin adresinde görülebilir ve 200 ]'Ry (Türk Lirası) karşılığı Bıılanık Anadolu İınam HatiP l.isesi adresindcn satllı allnabilir,

7.2. ıhaleve tckIifverecck olanlarııı ihalJdokumanınt satın alnraları veya EKAP iizeriııdeıı c-inıza kullanarak indirnıeleri zorunlııdur,

aı ııı adrcse iadcli taahhUtlti posta vasıtası\,la da gonderilebilir

i]tı itıalcdc. işiıı tanıanıı için teklil'vcrilccektir,
l0. isteklilcrickli1 ettiklcri bedclin %3,ıinden aZ olnlaıırak iizcre kendi belırlelecckleri ttltarda geÇici tenıiııat vcrcceklcrdir.

l l. Vcrilen teklif]erin geçerlilik süresı, ihale tarihinden itibaren 60 (At,TN'lIŞ) takvinı günlidlir.

l 2. Koı,ısorsiy,uın olarak ihaleye teklif verilenıçz.


