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İhıle Kayıt Numırası

l -ııiarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç1 İhale dokumanının görülebileceği

2-İhılc koııusu mııhrı

a) Niteliği, tlirü ve miktan

b) Teslim yeri

c) Teslim taıihi

J- İlıılcniı
a) Yapılacağı yer

b) Taıihi ve saati

intemet adresi (varsa)

: 20l71398815
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_{yrıntılı bilgiye Bıtaıık Anıdoiı l-isesi şe ekıptı 1*er alan iir*ie dokitınını içiııdc buluıan idaıi
şırtnımeıleır ulaşılalıilir.

Bulaııık Anıılolı Lisesi erkeii ilansiyonu

l'ühltnici irlırııce ıını,rl*ımış te§liın progrıınınır uynıah zıırunı.}ıdtr. Anc:ık zorunlıı hallcrdc iı.lııreniı
ııy-gun gilriişii ite tesiim progı,ımıırdı dcğişikiik.ı,,apılıiıitir,İdaı,cct onı5lanın bir sürc ıızatıını 1ııılıınduğu
tııkıiirde yükleniti tıu husıısrın kcndisint tıbliği tırihinden başiımah iizırf l]cş iş giinü içindc },eni duırııtıa
gört lıir tesliııı programı düzenleırrek zorundadır"
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4. İheleve lııfılıtıilmt şırılırı ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlşnılirmesinde uygulınıcık kriterlerı
4.1. İhııleye kıüılma şanları ve isteıilen belgeler.
4.1.1. ivleızııatı g*reği kal,ıtlı olduğu'ficaret ver'veya Sana_y-i Odası ya da ilgili iı_<naf vc Sanatkarlar (-)dası tıelgesi;

Sanaüarlar Odasını kayıtlı olduğunu glısıcrir belge,

alınnıış. titel kişiliğiı ,ıdıya kayıt|ı olduğuııu gösterir belge,
4,1,2.'teklij]venıel,d l,dliili olduğunu gö§ttrğn imza beyıuınamtsi veı,,a iınza sirküleri.
"1.1.2.i. Geıçek kişi alması halinde. ntıter ıasdikli inıza be_vannanıesi.

ve\.,il bu hıı§uğlİrı ğö§lerğn bğlğğlğr iıe tİlzel kişiliğin noter ıaj(İilili ııııza sirkiileri.
.l.t.3. Şekli vt ıçcrigi ldırı Şaımıımede lıelırlenen ıeklif mekıubu
4.1.4. Şekli ve içeriği lılaıi Şartnan,ıede belirlçııeıı geçici temıırat.
4.t,§ İhalc konusu zılınıın taııızını veya bir kısını alt yiıklenicilere yapttrılamaz-

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

İdare taıafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kiter belirtilmemiştir,

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin tışıması gereken kriterler:

43.1.
MALLARIN BiRER}{UM{.,NESİ iHALf, Öxcnsix»ı irr,u,r «oııisYoNUNA GÖsTERiLf,cEKTiR.
4.3.1.1. Yetkiti kurum ve kuruluşlırı kayıtla ilgiii belgeler:

F]snıl'ı,e §anıtkar odaıı kıvıt tıelgesi

43.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, kataloglırı, fotoğrafları ile teknik şırtnameye cevapları ve açıklamıları içeren doküman:

5.h.konomik açıdaıı cn avaıııailı tckli''sadecc llvaı csastnı göriJ hclirlcn*eekıir
6. ilıalcvc sadr,üe yerli ısıcklilcr kaıılabileccklif.

]. 
jlİ[,İ:t,§#};:,İtraTHİİİ,J'Jlİfİ;, 

ve ı00,I,Rt,{,ıiırııLirş§ı} ki.Lrşıılğı Bt]LANtt\ A§Aı}OLl_| Li§ğj§iıdrşsindçn saın ıııııa[,ıiıiı-
?.2, ilıalel-e te.klif,vşreçck olınlarıı1 ihale doküınıınını satur almiüırrı veya.lJKAP ü,zcrınrlen_e-İıııza kullıın;ırak indinııeleri z<iıuıılrıdur-

lt.,lekliflcr.ihaletzuıhvcsairl!ne,kadarl}1il,.4NlKA\AtX)ı,ı:ı.İ§t]sİ hri',ili'.Rı..i'i;i'ıdıcsinccldcııır,slimcdilchılecekıı.

ilc bu mıl kalenllcri için tckli''cütiIcn birinı filatl.uın çaİp,mt sonucu bulunan t(}plal}l bcdcl üzcrindcıı hiriın firı1 söZ]cşlİ]c inız;rlıneeakıır.

Bu ihalede, işin tımıımı için teklili verilecektir.
10. İstekliler:tektifettiklçri betleliıı 9,i,3'undeıı az olmıınıak üzere kendi tıeliıleyecckleri tutiuda gcçici teıııinıt verecekleıdiı.

t l. Veıjlen tckliflerin geçcrlilik süresi. ıhalc tarihintien itibarcıı 60 (rltnıış} tal-\'inı giinüdi.jı

l 2" KOnriorsiyüııı rılaralı ihalcye teklifvcrılenıez.


