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(F) maddesine göre pazarlık

ç) ihale dokümanının görülebileceği intemet adresi : https://ekap.kik.gov.trlEKAP/

İhale Kıyıt Numırası
l -İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

2-ıhale konusu hizmetin

a) Niteliği, tiirii ve miktan

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

ı) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: 2017/109330

: iNöxü MAHALLESİ 319 Sokak 2ılı BULANIKA,ıUş

: 4363113694 - 43631 12300

: 970238@meb.kl2.tr

: Bulanık Anadolu Lisesi 5
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer aIan ihıle dokümanı
ulaşılabilir.

: Bulınık Anadolu Lisesi Müdür Bışyardımcısı Odası

: Sözleşme imzalandığı günün l gün sonrası

lnönü Mah. 3'19.Sokak
BULANIK/MUŞ

15.03.2017 - 10:00

Kişitik Hizmet alrmı
içinde bulunan idari şartnameden

No. 2111 BulanıUMUŞ

4. İhaleye kıhlabilme şarttarı ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uYgulanacak kriterlerı
ı.ı. iı.ı.v" katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif verTneye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya lmz,a Sirküleri:

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

4.1.2.2.Tııİel kişi olması halİnde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin Yönetimdeki görevlileri belirten

son durumu gösterir Ticaret sıcİı Ğazetesi, bu bilgileİin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümüntİ

göstermek uİere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kiŞiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

ı.ı.ı. şetıl ve içeriği ' ldarl Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. §ekli ve ıçerği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 lhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz.

4.2. Ekonomik ve mıli yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin tışıma§ı gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4J. Mesteki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin t&şıma§ı gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtiImemiştir.

5.Ekonomik açıdarı en avantajlı teklifsadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının göritlmesi ve satrn alınması:

7.1. Lıale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve l50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BULANIK ANADOLU LlSBSl adresinden satrn

alınabilir.

7.2. İhaleye teklifverecek olanların ihale dokümanırıı satırı almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BULANIK ANADOLU LİSESİ MÜDÜR BAŞYARDIMCISI ODASI adresine elden teslim edilebileceği

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlaı iızerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu

kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarptm! sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

l0. lstekliIer teklifeftikleri bedelin o/o3'ünden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

l l. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

l3.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörulen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avaııtajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


