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ilişkin a_vrıııtı}ı bilgilçr aşı€ıda 1,er almaktaılır:

İhale Kayıt Numarası

1-İılarenln

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) Ihale dokümanının görülebileceği intemet adresi (varsa)

2-ıhılc koııııstı ınalııı

a) Niteliği, ttirü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

},lış
Avrıntılı

: 20|7/383949
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l}ulaıık;\nıdolu L.iscsi erkek Pıınsiy-oııu yatılı öüreııtilcı,iıiı 1,cmek ihtlyıcında kullanılnıık üzerc 3t} lııİem
selız-e ve m(yve ılıın işi

bilgiye [iK,{P'1* yer ıİaıı iİıale ılcıkünıaıı içinde tıulunın idıri şırtnı:ntden ıılaŞıİılıilir.

Bulınık Anıdolu ],iscsi Pıısi;"onu

l8/tl9t2ül7-16ltt6l20t8 tarihleri arasında Yühtcnici iİııle kıınusu nıı[ı iılıreniı ilıtiyaç ıİıı_vmısı dıırunırınıı
giirc,yiikltniciıin mılı ihılt tİııkümaııı kı,iİtrleri çOrç.vtsinde,tcmiır etmc siırc§i de giiz 0niine ılıırmıli sıırtti
İİ" uygun tıir sürc iiııctsinden iletişiıı ırıclırındın lıiri ı,el,ı tıirkıçı iie itlare tırılindın vükİtnici1,-e

bılıjiı]iıecek ı,t irunı ffiüıeahip,itıtiyıç duyıılan mıl eıı geç idarece heliı'tll*n tıri}re kaııar İtl*reve lesliıı
eü]iıel:ekiif.ıİeıiı{en€n §ıire iç.ind* lühleııici tarıfın<lııı ge{ifıİfn ihale kıırııısu m*İ.1İual'en* r'Ç Kalrııl
işlcmleri yıpılmı}ı iizerı:,İtlart görcı,lisi vel,a pınsi_ı-ondaıı sırrunılu \iüdiir 1'ırdımcısl ve3-i NElıetÇi

Ögr.tmcrİ..e tutınık kerşıIığınıia ttslim edilçcelıtir.t,talzemeier İılırtnin hıheri olnıadaıı gftiı'ilnıcYec(k vc

hı-btr verilmcıitn bırakılnıı!ıcaiitır.l}rtııa iöre lJılaııık ,ılnadolıı listıi l)ınsi3ıııııı Ytıııtklıaııeıi'nt tesl!ın

alıııı kaıııis1,,oııııııa teslim edrltcğktir. İhıte koııusıı maltır liuıytne vt'I'cşlim Ainıa Kfımi§J-onıı gözctiııliııde

nıesıi sııatleri içerisinde ı,e haflının iş günİerinde getiriıec€klir. Hıl'lı ıonu ı,e ııtsıi sıat|eri dı§ındı teslirrıat

ıncık itlareniıİ iincetlen tıilgilentlirilnıesi sonucuıtl* gerçekleşlirilectklir. Yiikleniciıin 'I'tslim Prııgrıınıı
1,ükleniı:i ihgıı, küınusu nıalı İ6zlcşnıenin inızaiııım*sını müteıhip iılırtniıı isteği tloğruliıısuııüli btllirleııeffk
p16gçrmı gi}ıt rıkıılıın 1,tnıeklıanrsint idırcnin lrelirtcceği günllik vc_va hrrftılık ihti5aÇ kltlır tcsIiıı
cdecektir.
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3- İhaieııin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

4. ihıleve katılıbilınt şııtlrrı ve istenilen belg*ler ik y*tcrlik ıteğerlcnrtirmeslnde uygulınacak krittrler:

{.t. İhalc},e katü[ma şanlarl ve istcniIeıı bclgtlcr:

4.1.1, Mevzuan geıcği kayıtlı tıtduğu ficaıet vclvc,ı-a Sanal,i ()da-sı ya da ilgili !-.sıa!'vc Sanalkarlar Otİaçı bclgcsi.

Sanaıkırlaı Odasına kayıtlı olduğunu gü§[cr|r belgc,

ıilzel kişıliğin odaya ka} |tlı o!duğrıııtı gtıstcrir bclge.

{.ı,2. ]'eklil'vcrmcl,e y-ctkili olduğunu g(istefcn ımza bel,aııaıncsı vcla iınzı sjrkülcri,

4.1,2.t. (-ieıçck kişi olrnası haliıçle. notçı ta_sdikli. inıza beyannamcsi,

veya bu husus'ları göslğron belgtlcr ılc tüzcl kışiliğin n(rtcr ıacd,ikli imza siıküleri-

4.1J, Şckli vc içcriği İdari Şaırnanıedc tıclir|eııcn tcklil'ıneLttılüu.

1.1.4. Şekli vc içcriği ]dari Şannamı:de belirlcnun gcçiui tcnıinat.

4.1.5 İhalc konustı alüıniıı ıamamı teya hır kısmı alt yiiklenicilcre vaptınlanıaz..

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeter ve bu belgelerin taşımesı gereken kriterler:

İdare tarafindan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeter ve bu belgelerin tışımısı gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

S.Ekonomik açıdan eı! avaırt4ih teklif sadece ti_vat esasına göre belirlenecektir-

6. İhıılcye ıadece yerli istekliler katılabiIeçektir.

?. İhirlc dokümanının gt'lrülınesı vc satın alınmatı:

7.1.ihaledokümanı.ıJareninadresindcgıırülebiliıvet0O'rRl (ı'ürıiı-irı§ı)kaİ§ıllglBlıı.A\ıı\ANAl}t}ı.ı l-iSIı§iadıesindencatına]ınıbıiir.

7.2. ihal*1-e trklif ı,e.rççck rılıırılıırın ihale d<ıkuınaııını salrn alnriılaıı vela L,KAP üzcrinden,ç-inıza kullıın;uak İrdırnı*leri zı;runlııdu1,

vasıtasıyla da göndeıilebilir,

bu ınal kılemleri için tcklil'cdilcn hirım li.v.'atlarln çarp,ml Siınucu hulunan ıoplam hcdcl üzırindcn hirinı filar \özlcŞlılc lmzalanaçakıır,

Bu ihaledc. işin urnaını için ıcklifvcrilecektir.
l{l, isıekliler teklif ettiklcrj bedelin o,i,3'tinderı az olmlrmak üzcre kgndi bclirle_,,ı,ceklı:ıi lu!.arda 8cçict İenıin*t vcrecckl*rdir.

l 1. Vcrilen tekliİ'lcrin gcçerlilık §üfe§ı, ihale ttıfıhiııdcn itıbaıen 6{} {8ııİnı§) takv'm güntıdür.
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