rı''

4.|.|.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret velveya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannanresi veyaimza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdik|i imza beyannamesi,

4.|.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesiııde bulunmaması halinde, bu
bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdik|i imza sirküleri,
4.1.3. Bu Şartname ekinde yer alan standaıt forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici temiııata ilişkin standart forma uygun geçici teıninat
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe

Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.l.S.Veköleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkiıı
noter onaylı vekdletname ile vekilin noter tasdik|i imza beyannamesi,
4.1.6.İhale konusu hizmetin tamaml veya bir kısnır, alt yüklenicilere yaptırı|amaz
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.l.İhale dokümanı, idarenin adresinde ve Bulanık Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünün İntemet adreslerinde görülebilir ve 100 [Yüz] Türk Lirası Bulanık
Malmüdürlüğü veznesine yatırılarak, Bulanık öğretmenevi ve aso Müdürlüğü'nden satın
alınabilir.
7.2.İha|eye teklif verecek olanların ihale dokümanını satrn almaları zorunludur.
8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bulanık öğretmenevi ve aso müdürlüğü adresine
elden teslim edilecektir.

9-İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri

için teklif birim fiyatlar

üzerinden

vereceklerdir. ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu
mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çalplmı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
1O-İstekliler teklif ettikleri bedelin o%3'ünden az olmamak izere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

BULANIK ÖĞnrcrıvınNrvİ VE ASo lrÜlÜnr,ÜĞÜ BAHÇE nÜzrNı,nvrnsi
(pEyZAü MALzEMnsi ar,ıvrr

irrı.r,n, ir.aN ıvrErNi

fBulanık Öğretmenevi Ve Aso Müdürlüğü/
Bulanık öğretmenevi ve aso müdürlüğü bahçe düzenlemesi (peyzaj) malzemesi alımr
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2llf maddesine göre Pazar\ıkusulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağda yer almaktadır:
İhale kayıt

numarasl

:2oL7/4oLl75

1-İdarenin
a)

Adresi

: Zafer Mah. Sultan Alparslan

b) Telefon ve faks
c) Elektronik posta

ç)

numarasl
adresi

Cad.No:151/1

BulanıVMuş

0 436 31 14050 -0 436 31 14050
:97l329@meb.k12.tr
İhale dokümanının görülebileceği :www.bulanik.gov.trlve bulanik.meb.gov.trl
:

internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a)

Niteliği, türü ve

b) Teslim
c) Teslim

[yeri/yerleriJ
[tarihi/tarihleriJ

3-İhalenin
a)

Yapılacağı

b) Tarihi ve

4-

miktarı

yer

saati

İhaleye katılabilme şartları

Bulanık öğretmenevi ve aso müdürlüğü

bahçe

düzenlemesi (peyzaj) 6 kalem malzemesi alrmı
:Bulanık Anadolu Lisesi Pansiyon Binası

Bulanık öğretmenevi ve aso müdürlüğü bahçesi
: Sözleşme yapıldıktan soma 5 İş Günü içerisinde
malzemelerin yüklenici tarafindan depo teslimi
yapılacaktır.

Bulanık öğretmenevi ve aso müdürlüğü Müdür
yardımcısı Odası
:

:

I4l08/20I7 Pazartesi Giinü Saat:l 1:00

ve istenilen belgeler ile yeterlik

değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret velveya sanayi odası veya
belgesi;

ilgili meslek

odası

4.|.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sanatkörlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

