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Bulınık Anadolu Lisesi f kmeli alın.ıı

hilgiler aşağıtia veı alınaktaclır:

İhale Kayıt Numarası

l -İdarcnin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
2_ıhıle kıınuıu nıalııı
a) Niteliği, türü ve miktan

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhılcnin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

4, İhılcYc kahİabilınc Şırtlırı ve istenilen tıclgelcr ilc ycterlik dtğcrleııılirmesindc uygulınıcık kriterlcrı
{.'t. İhale_ve kıtılına şıınları ve istenilen belgeler:

4,1,1, 'N4tvztlatı gcreği kaYıtlı olduğtı "I'icarel vc/veya Sana_vi Odası ya da ilgili }isııatl vc Saııatkarlar (Xası belgcsi;

Sanatkarlar Odasına kavıtlı olduğunu girsterir belge.

alıııııış^ liizcıl kişiliğin oda1,.a kayıtlı olduğunı galslcrir belgc^

4.i.2.'I"eklit verıneYe Yetkili ıılduğııııu giisteren iııız.a beyannan,ıesi veya inızı siıküleı.i:
4.1.2.1. Gerçck kişi olnıası halinde. noter tasılikli imzı beyaıınamcsi,

Cazetelori veya bu hususları göslercn belgelcr ilc tiizel kişiliğin ııoter tasdikli iınza sirktleri,
1.1.J. Şckli vc içcriği İdari Şarhıaıncılc lıcdirIcncn leklifmcktubu.
1.1.4. Şekli ve içeıiği İdari Şartıaııede belirleııen geçici tcmiı,ıat-

4.1.5 lhale konusu alııı-ıın taınamı veya bir kısını alt yüklenicilere yaptırılanıaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin tışımısı gereken kriterIer:
İdare tarafindan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.J. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşrma§ı gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcıIığı veya imılıtçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren be|ge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) TürkiYe'deserbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyl" birlltt" sundugu-serbeİ bölge faaliyet belgesi.
IstekIilerin Yukarıda saYılan belgelerden, kendi durumuna uygun belgJ veya belgeleri sunması yeterİ kabuı edilir. isteklinin ima'latçı olduğu aşağ!daki belgeler ile
tevsik edilir.
Sanıyi Sicil llelgtsi İınalat \'ıııerlilil.ı tıelgesi
5.F.kononıik açırlan en avantajlı teklifsadece fivat csasına göıe belirlenecektir.
6. llıalcye sadecc _veıli istekljler katılabilccektir.
7. İhale doküınınlnıır g(irİılıııesi ve satın alıııınası:

7.2. İhalcl'e leklilvgıeccık olırnlarıtl ihalc doküınonını satın alınalırı vcya EK,A.P üzerin<]cn ç_iıııza kullanarak intliınıoleri zoııııılrıtiuı.

lıosla vü§ıta§ıyla da göııdcrilcbiIir,

ilc bu mal kalenılcri için tchlil cdilen hirinı fivatların çarpımı sonucü buluııan toplanı bcdel üzeriııdcn lıiriıır fiv,ar sözleşıne in-ızalanacaktır.
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Bu ilıalede, işin tanıamı için tekIifiveıilecektir.

- lt, lstekliler teklif enik}cri bedclin %3'ilnden az olınamak iizcre kendi belirle_,*ccekleri lııtarda gcçici tcnıinal vercceklerdir
l l. Veri]cn teklifJerin geçerlilik §iıre§i, ihale tarihinden ititıaren 6{} {*ıtmıŞ) takviın günürliir.
l 2. Konrorsiştıııı olarak ihalcıe tckIifverilcıııez.


