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Bulanık imkb mesleki ve teknik Anadolu lisesi genel temizlik ve yemek pişirme hizmet a|ımı 4734 sayılı kik 2l f

maddesine göre pazarlık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır

ihale KayıtNumarası ,2a17 80232
1_il idarenin adresi : zafer maha||e 640.sok no:1 49500 _ BULANIK / MUŞ

Telefon numarası:43 6 3 | l 56'7 6

Faks numara sı43 63 ||2199
İhale dokümanlarınln görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.trlEKAP/https://bulanikmeb,gov,tr

2 -ıha|e konus u hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Biri kalifiye olmak üzere toplam. 8 ay 5 işçi

b) Yapılacağı yer: BULANIK IMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LiSESİ

.j sr..ri : işe'başlama tarihi 01 .03.20|,l -- işin bitiş tarihi : 31 .12.20|7

3- lha]enin 
i vp rB«Nir ANADOLU LiSESi

a) Yapılacağı yer BULANIK IMKB MESLEK]
b) Tarihi ve saati 22.02.20|'7 - 14:00

4. ihaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ite yeterlik değerlendirmesinde uYgulanacak kriterler:

4.1 . İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.|.|. Mevzuut, g...!i kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odas_veya Meslek odası Belgesi;,

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret'odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veYa ihale tarihinin

içinde bulunjugu yİlda alınmış, odaya . kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1 .2. Teklif verrneye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri;

4.|.2.L Gerçek kişi oimasl halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.3. şekli ve içerigi idari şaıtnamede belirlenen teklif mektubu,

a.l.a. §ekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçiciteminat,

4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4].6 Tnzel kişi tarafından iş deneyimini gtıstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiŞiliğin Yarısından fazla hissesine sahiP

ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odasi bunyesindİ bulunan ticaret Sicil memurluklari veYa Yeminli mali

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafindan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen Ve düzenlendiği tarihten geriYe

ao$, ,on bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma,uygun be-lge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve uJueıgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafindan ekonomik ve mali

yeterliğe ilişkin kriter ueılrtilmimişiir,4.3.MesıekiveTeknikyeterliğeilişkinbelgelervebubelgelerintaşımasıgerekenl«iterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

5.Ekonomik içıdan en avantajh teklif sadece fiyat esaslna göre belirlenecektir'

6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
Z. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: .,__ i_ ,r,n ,Fr
7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 T{Y (Türk Lirasl) karşılığı BULANIK ilı'ırs N4BsLEKI VE

TEKNiK ANADoLU LiSESi MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanrnl satln almaları veya EKAP üzerinden e,imza kullanarak indirmeleri

zorunludur' 
, .,p cqafine ırarıer RTIT .} B MESLEKi VE TEKNiK ANADOLU LiSESi MüDüR

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BULANIK ANADOLU IMK
ODASI adresine elden teslim edilecektir, aynı adrese iadeli taahhütlii posta vasıtasıyla gönderilen dosYa kabul edilmeYecektir,

9. istekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekli her bir iŞ kaleminin miktarı

ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarln çarplml Sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleŞme

imzalanacaktır. Bu halde , işin tamamı için teklif verilecektir.

l0. İstekliler teklif ettikleri bedelin %o3,unden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri futarda geçici teminat vereceklerdir.

t 1. Verilen tekliflerin geçerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

l2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
l3.Diğer hususlar:

ihale, Kanunun 38 incı maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif Uzerinde blrakllacaktır


