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edilecektir. İhaleye ilişkin ıyı,ıııtılr bilgiler aş:ığıda yer ırlıı-ıaltadır:

İhale Kayıt Numarası

|-İıiıırrııin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale doktimanınırı görülebileceği intemet adresi

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

"1- İ}ııiırıin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati
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i- İhale kıını,rsu rııalıı,ı

Ayrıntılı lıiIgix*e İ;Jİ(A!}'trı İor alıın ihırIe dokiiııranı içiırdc lırı|unıın idıri şattnamcden ıı}ışılııbiliı'.

: l}ııiınrk ]llesIeki vc'l'rknik ı\ııadolu Liscsi Kız Pıınsiv«ıııu

: l!}lü9/2{l|1

: iN{iNij ıl ıIı. .]&,-§(}l( \K \():29lti l §tjı,Ai§İKA{l:Ş
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4. İhaleye katılılıilııe ş:ırtları ve isteıriien 1ıelgeler ile yeterlik değerlenıliımesiııtle uygıılanacıık kriierler :

{.1. Ihalcye katılnıı şıulları ve isteirilt,n bclg.dcı,:
4.1.1. \lcvztıııı gcıcği kayıtlı ıılduğu -licaı,ı:t vclr,cya Sanayi ()dıtsı y-a da ilgili Esnaf'r,c Sanatkarlı Odası belgesi:

yılda alınıııış, txliıva kı;,',ıılı rıldıığı,ııııı giisteı,iı hclgt.

tüzel kişiliğin oılayı kal,ıtlı oldrığunrı g(isıcıir b.lgc,
4.1.2.']'eklıfı,ernıcl,c yetkili oldrığuırıı g(istc]ııı iınzir he.vaııırıırıesi veya iııza sİıkiilijrıl
,t.1.2.1. (icıçck kişi ulnrası hılindğ. nüıtoi,tilsdik]i inıza beyııııiıııııc*i"

vevıı Iıtı lııısuslırı §üı\lereıı belgeleı ile ıiizel kişiliğin n('İcr la\dikIi inız-a sirkiileri,
4.1.3. Şekli vc içoıı_üi ldı,i Şırıınanıeclc lıelir|cıı.ıı tckiii ıııektrılııı.
{.1.4. Şi,kli ve içcriği İdari Şartııaıııedc belirlenı:ıı geçicı tenıinıt,
4.t.5 İhal0 ktııırısı,ı alııııııı lanıaıııl vğya [ıiı,kısıııı alt riik]eııi!:ilcı,c yaptırılarııa;,,

4. 1,6 ]!'lczhahınc Ktsirıı raJırıııı
4.2. Ekonomik ve mali yetertiğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterlerı

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve TeImik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Mezbahane Hayvan Kesim Raporrı Belgesi

43.1. Yetkili satıcı!ığı veya imalatglrğı gösteren belgeler:

a)İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili sahcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelende faaliyet gösteriyor ise yukandaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest tiilge faaliyet belgesi.

Adayın yukanda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasr yeterli kabul edilir.
İsteklinin imalatçı olduğu asağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
5. Ekoııoıı,ik ı4ııian en avantııih teklifsadece iiyal esasına görc lrelirlenecekıir,
6. İhaleyc satlece yeıli isteklıler katrlabileockıir.
7. ihaIc dokıiııanıı-ıırı giİiilnıesi v* satııı zılını]ıısı:

:ıl,nı ıtlıcsc iadeli ıaahhiiılii {>ırsıit va§ıliisly]a ıla g(iıdcıİltbilir.

l]rı ihaierlc. işin ııırranı içiıı tcklif ıeril.:t-t,ktir.
I0. lsıcklilcr tckli1'*tti}ilı.ıi bedeljn %_}'iiııden az ıılmaııak tizcı,c keıdi bclİrleyeı,ekltııi ııüarda geçlci ıen]inal verecek}('rdiı.
l l. \ıcrilcıı 1cI<li{lcıiıı gelerlilik siiıtsi. ihale taıihintiçrı itilıarcı {ı{} {.tl,'i'}1Iş} takviıı giinikliir.
i2. Ktııstı,si5.,unı tılaıak ilıalove ıeklil' vcrilerııcz.


