
BULANIK ANADOLU İMAM HATiP LisEsi GENEL TEMizLiK HiZMET ALIMI
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Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi Genel Temizlik Hizmet Alım hizmet allmı 4734 sayılı

ihale edilecektir. ihaleye ilişkin ayrlntlh bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kıyıt Numarası

1-İdarenin
a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokıımanının gorulebileceği internet adresi

2-ıhale konusu hizrretin
a) Niteliği, ttıru ve mikİarl

b) Yapılacağı yer

c) Suresi

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

Kamu İhale Kanununun 21lf maddesine göre pazarlık ihale usulü ile

: 2017161599

: Şehitlik Mah. Sanayi Kaşsı 440. Sokak Bulanık/Muş

43 63 l l 42oo- 4363 l| 4200

972061@meb.k12.tr
https://ekap,kik.gov.trlEKAP/ https://http://bulanikmeb.gov.trl,http://www.bulanİlıgov.trl

BULAMK ANADOLU iuııl ru,rİr r,isnsi crxı,r, rEMiZLiK HizMETi SATIN ALIMI (1,ı

Kalifiye olmak üzere 7 ay 6 Işçi)
ı.ynniııı bilgiye EKAp,ta yer aian ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir,

BULAMK ANADOLU İN{AM HATiP LisEsİ MÜnirn ılşvlnuMclsl oDAsI
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4. ihaleye katılabilme şaıttarı ve istenilen belgeler ite yeterlik değerlendirmesinde uYgulanacak kriterler:

4.1. Ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayltlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasl ... :"yu Meslek odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halınde, kayıth olduğu ticaret r"ır.vu ,unuvi odasından ya da ilgili meslek odaslndan, ilk ılan veya ihale tarihinin iÇinde bulunduğu yılda

alınmış, odaya . kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ti]zel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gosteren imza Be|annamesi veya Imza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

Tiçaret Sicil Gazetesi, bu bilgiterin tamamınrn bir Ticaret Sicil Gazetesindl bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek uzere ilgiti Ticaret Sicil G^zeteleri

veya bu hususıari gösteren ueıgeıer ile tüzel kişitiğin noter tasdikli imzı sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği iaari Şartıamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya 
_ 
o" kısmı alt ytıklenicilere yaptınlamaz,

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olmasl halinde, ticaret ve sanayl

odası/ticaret odası bünyesinde buüunan tiğret sicil memurluklaii veyaleminıi maıi mulariı ya da serbest muhasebeci mali müŞavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra

düzenlenen ve düzenlendiği turiıri"n g..ıv. doğru son bir yıldır kesinlisÜ olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafindan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir,

4.3.MeslekiveTeknikyeterliğeilişkinbelgelervebubelgelerintaşımasıgerekenkriterler:
4.3.1. İş deneyimini gö§teren belgeler: _ı_ ]\_^_^ ]L_ı^ !_^_,,_,,

son beş ylt içinde bedel içeren bir sozleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlananve teklifedilen bedelin yo 30 oranından az olmamak uzere, ihale konusu iş veya

u"nzerişlere'iliştin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik urün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4-4.|.

HER TtlRLü RESMİ KURUM vE KURULUŞLARDA iLE özıı, Şİnxrrı-ERDE YAPILAN TEMiZLiK HizııBri İŞı-nni BENZER iŞ oLARAK KABUL

LDil-iR

5.EkonomikaçldanenavantajlıteklifsadecefiyatesasınagÖrebelirlenecektir'
6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görulmesi ve satrn alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığl BULANIK ANADOLU İMAM HATiP LİsEsİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden

satın alınabilir.
7.2. ihaleye teklifverecek olanlann ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmelen zorunludur,

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BULANIK ANADOLU iMAM IrATiP LisEsİ lrtioirn n.lŞyı.RDIMCIsI ODASI adresıne elden teslim edilecektir, aynı

adrese iadeli taahhütlü posta vasltasıyla gönderilen dosya kabul edilmeyecektir,

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
l0. İsteklilerieklifettikleri bedelin %3,unden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geÇici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günudü.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
l3.Diğer hususlar:

ihale, Kanunun 38 incı maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajh teklifüzerinde bırakılacaktır.


