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İhale Kayıt Numarası :

1-İdarenin
a) Adresi

b) Telefon ve faks numara§ı

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale doktlnanmın görülebileceği htmet adresi

2-ıhale konusu hizmetin
a) Niteliği, tiirü ve miktan

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İiıalenin
a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iIişkin belgeler ve bu belgelerin taşımısı gereken kriterler:
İdare tarafından ekononik ve mali yeterliğe itişkin kriter betiıtilneıniştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beŞ Yıl iÇinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlamn ve teklifedilen bedelin Yo 30 oranrndan az olmaınak üzere, ihale konusu iş veya
benzer işlae ilişkh iş deneyimini gösteren belgela veya teknolojik üriin deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.|.
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