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ıhalc edilecckıir. iiıaleı,c ilişkin e,rınıılı bilg,ilcr ı§.ıgıdn v.r alınirkiedır

İhaIe Kayıt Numarası

l -İıl:rreı i ı
a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

: 2016136849I

: \'cni },lah*ilt 522. §ııli,ık §o:] t!ıılanıhiliuş {950ü - Bt]t,ANiK / l.IUŞ
: {J(ül ıJ78§-436JIt3785

ç; İhale dokumanının görüIebileceği intemet adresi : https://ekao.kik.gov.lrlEKAP/(varsa) ttp://www.bulanik.gov.trlaJresi, http://bulanikmeb.gov.tr
2- İlıic kııııııstı mı|ın
a) Niteliği, türü ve miktart :

b) Teslim yeri :

c) Teslim tarihi :

J- İhalrniıı

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

l}ulınılı Said ı-ursi.{ıııiolu l..isesi Kız i}ııısirvonu ı)ğrcıcitcrinin l'cnışk İhiir-ıcında kullııılınık üzcıc l,{lü0 Kg KcmikıizKırnıızı liı (tıısun §ii} ,i,lııııı
A.vrınhlı tıİIgiYtl Iİ§;{P'ta 1'er ıla* ihıtc ıirıkiirııaıı içinıie lııılunıı i<iıri şartnarııcdtn ulaşılatıilir.
i}ulanık said Nıırsi Anaıloiıı i,iıesi Kız parısivırıru

25,/09,2tll6

: İluİanıli §aitl Nursi .{.ııadııiu l,,isesi }'t,ni §iaiıalit §22. Soliak No:2 3ııtaııı}/lIıış
: 21.09/2{116 _ 14:0{l

1,,l'İ?.1;'.:.|l'lt]"]*"_İ''tlılrı rı: iııcniltn tıelpclcr ilc vcıı,r|ik tlcğtrlcnılirmcıindc ıır,gıılıııatıh kı.it*rler:{.l. l,ıalc\( }.itiIinıa şanlJrı ve jsıeniİcıl i:cipclcr:
4,1,,l, l\4Çr'zuatl geı'eği kavıtlı ıılıltıgu TicarJt ve,'vgva -1.aııavi (-ılıı_ıı yıı da i!sili Esııal,ve Siıııaık,arlar ı]tlası helgeıi;

4.1.2. Tekiif'ıen)üeye \,etkili olcluğıınu qöstgrçıü iııı;i bc,vannanıesi veı,a inıza siıküleıi:ı{.1.2.1. üı:rçuk kişi oinııııı Jraliıc|c. ıırıtör ıasdikli iınza ü.,,ırı,,a,ııosi-

r*ra lıti hustısl;ırı iü\s!.ı.(,n lıcluclcr ilc tüzci kişiliiin ııotcr ttıtdil;li i,nr, .i11.ilİlİi, 
- '

4.1.3. Şekli ve iccriği İdari Şarlnınıtıdc tıclirleııen İekliinıekıtıbu.
J.1.4. Şckli rc içtı,i}i İıliıri Şarıııaıncıic lıclirJencıı gcçici ıcnıinaı.
4,1.5 lhalu k(tııus(ı iılıı)l,ıı taınan|ı vova lıir kııını ıii;,ıkleııicilerc r,ıiptırılaıııaz.
4,2, Ekonomik ve mali Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin İ"ş,r"., gereken kriterler:
idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4,3, Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imaIatçılığı gö§teren belgeIer:
a)lmalatç.ı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veYa yetkili temsilci ise yetkiİi satİcı yu İa y.İtiıi temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,c) Turkiye'de serbest bÖlgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden ÜrıyıJuıriiıı" sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.AdaYın Yukarıda saYılan belgelerden, kendi durumuna uygun beIge vğa belgeleri .rrr^, yeterli kabul edilir.Isteklinin imalatçı olduğu asağıdaki belgeIer ile tevsik edİir
5. l]koıoınık açırlaıı eıı ııvarıtajlı tçkliI sııiloce liı,ıt esıısıııa göre lıelirlcııecektir.
6. jhıılo_ve sıdece 1,erii isLekliler katı|alrilecektir.
7. lhale dokuııanınıı1 garrli|ıııcsi ve saiın ııiıııınıısı:

ış,ııı adrose iıdşJi taahiüütlii pr:sta virsııasıvla ıia ıi)ıııi*rilubilir.

J]u ihıicılc, işiıı timanı için tcklif vcrileccl*iı.
l0, lsıı:klileı ısklil'cüriklcri bcdÇliıı']63'üıxleıı az çılm;ınıak üzere kcn<li hclirlel,cceklcıi tularria ır-çici ıcıııinııt vereceklcrıliı.
l l. V-eriieıı tehli|]criı eeçtrlilik süı,,Jsi, ihal,j tıırihiııdeı itjl,ıaı:eırı {ı{} (,ü1,1 j!ıiŞ) ıakvini güntlıJür.
l]. Konsnrıirııııı tılııraL ilııjcrc tcklil'r,erilcıııez,


