
civiı.ı ıı.ııı işi
Bı_]LANıK .,t NADOLu ı-isşsi- ı,ıiı-ıi r(;iı,iıı g..,\rıNııĞı rıi.ısrışınrrx

Çİl'İill ,C1,1ll İşialımı473.1 sayılıKanıulhaleKaııuntınıııı2l iııci macl<lcsinegörePazarlıli ihalerısulüileihalceılilecekrir. ihalcvcilişkiıı
avrıııtı lı tıilgi lcr aşağıda 1,,eı a[maktadır:
Ihıle Kayt Numırası: 2016-463299

1-Idarcnin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının göriilebileceği Yer

2-İhalc konusu mılın

: iNöNü L{AIı.lt,LEsi BULANIK/MI.üş

: 043631120t8- 04363ll201S
: 966450(jmcb.kl2.tr
: BULANIKANADOLULiSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

ı) Niteliği, tiiriİ ve mikİan : t65 PANsİYoNLtT Ö(;RENCİ çİyİıı ALIM İŞİ
Ayrınhlı bılgiye iLçE MiLLi EĞiTiM *ıi;nünıüĞiı vE BıILAı*IK KAy]uAIc\MLIr;I
wIi,B sAY}ASıNDA l,] ı,AŞıLA t}İı,İR

b) Teslim yeri : Bulanık Anadolu Liscsi Pansiyoııu
c) Teslim tarihi : siizlcşnıe inızalandıktın te§limnt tımamlınacıkhr

3- İhalenln

ı) Yapılacağı yer : BULANIK ANADOLIJ Lispsi MtiDiıRLüĞtj
b) Tarihi ve saati :08.11.2016 O9.0O

,|. İhalel'e kıtılabİlııe şarılan ve isteııileı belgeler iie yeıerlik değerlendirıncsinde uygutınıcak kriterler:
4.I. İhaleve kaühna şartları ve istenilen belgeleı:

4.1.1- ]\levzııalı geı'eği ka-vıtlı olduğıı'I'icaret veiveya Sanay,i Odası y,a da ilgili L.snat ve Saııatkar]ar (ilası lıelgesi;

Sanatkarlar Odasına kavıilı olduğunu gösterir belge.

alıımış. tüzel kişiliğin oda.va kayıılı olduğıınu gösterir belge,

4.1.2, Teklif vermeye !,clkili olduğunıı giistcrcn imzı be1,.aıınaınesi vcva iınza sirkülrıi;
d,1.2.1, (ieı,çek kişi olması halinde, noter tasdikli iıız.ıı tıe1..annanıesi.

(iuzctclcri vc_va bu hususları gösaclen belecler ile tüzel kişiliğin notcr tasclikli iır,ız;ı sirkülcri,
{.1.3. Şekli ı,e içeıiği İdıri Şartnaınede l,ıelirleııen ıek]ifıncktutıu.

4.t.4. Şckli vc içeriği İdaıi ŞartnanıctJc bclirlıııen geçici tcmiııat.

{.1,5 ıhatc konusu alııııın taıııamı !,eya bir kısıııı alt.vükl.ıicilei,e !.aptırıIamaz.
4.2. Ekonomİk ve mıli yeterliğe ilişkin belgeter ve bu belgelerin tışımısı gereken kriterler:
ldare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe itişkin belgeler ve bu belgelerin tışıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekoırımih açıdan en aıianla.ilı tekliü saılcce ii1.,at esasına güire lıelirlcneccktir.

6. İiıaleye sa<Jece 1.-erli istckliler katılabilecektir.

7. İhale doktımanının giirülmcsi ve satın alınması:

7.2. İhıle-ve tckli{'vÇrccek olaııların ilıale d<ıkıinıaııını sahn alnıalaıı ve1,,a Ek.\P iizcrintlcn c_imza kııllaırarak inclirmelcıi zorunluctrır.

8. 'I'ekli{'ler- ihalo tarilı vc saaıinc kadar B[ILANIK ANADOl,[i l,i§ı]§i ırüDÜR BAş}|ARDIMctsl 9DASI arlrcsine eldcn teslinı o<|ilccekfir

L]ıı ihaledc. işiır umanrı için tcklilverilecektiı.

l0. İslckIilcr tektifeltikleri bedelin 9,63'ünden az olnıaınak üzere kendi [,ıelirle_tecckleri tutırda geçici tcmiııat veıeccklcıdir,
ll. VÇrilen tck]i{leriıı gııçeılilik sürcsi^ ihale ıarihinilcn itibaren 60 (ALTMIş takvinı güniitiür.

I 2. Koıısorsil,um olaıak iha lc1,,c tekl ii' r,crilemez.


