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ilc iha|c ııdilecektiı- İhalcye iiişkin avrıntılı bilgiler aşığıclıı yer a.lma.ktadır:

Ihale Kayıt Numarası

i -İdarcnin

a) Adresi

b) Teleion ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği intemet

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi
3- İtrıııi*ııiıı

a) Yapılacağı yer

ı 2ol'71442869

: i\öNi; }İ.\lİ. §xı.s()K^\li \():29İ.ıl }ll İ".\Nl}(/\tl]§

: J363i 12062 - {363l l20fı]

: https://ekap.kik.gov.trlEKAP/
adresi (varsa)

i- İkaüe ktınusıı ıııalrıı
a) Niteliği, türü ve : l}ıılanrk }Itslokİ ve 'fekııik Anad<ılu L,İsesi Kız Pansi1-onu iiğreıncilerinin İhtiyacında kııllanıtınık iizcre şarkütcrİmiktarı Alınrı

Ayrıntılı bilgil'e EKı\P'ta ytır aiaıı ihale tkıkümaıı içinde iıulunan idari şartııanıeden ulaşıiabiür.
: Bırlınık Mesleki vt,'I]ekuik Anadolu L"iscsi Kız i}ıırsiyoııu
: l9/|lç/?1ll1

lıcl irle_vcccklcı,i ttıtıırda geçici tcııı,inat vcrcccklcrdiı
,T§lIŞ, ıakvi rn gtinii<liiı.

: I}IğANIK \{IJsL,IrKi Yİ, TIrK},JiK ;\NA|_}OI"(i !"ıSlrsi [ıtl}ÜR YIİD ()DAsİ

b) Tarihi ve saati : l].{l!).](}l7 - iOıJ{}

,l. İlıaleve katıtahilme şartiarı ve isteniltn tıelgeltr ite .v-eterlik tleğerlendirnıesiııtle uygıılanacak kriterter :

4.tr. ihalcyc katılnıa şaft],rı vc istenilen [ıe|gcler:
4.1.İ. \'lcvzııı.l.ı geıeği kayıtlı cıIduğıı'I'icaıet ı,c/veya iianayi Odı,sı ya da ilgili Esnııl've Sanaıkır]ıır Q<lası belgesi;

içintle lııılıındıığıı _vılıia alınııış, odaya kayıllı tıldıığunu giisteıir bolgc,

bııiunılıığtı vılcla ıIınmış, tiizol kişiliğin ı,ıdaya ka1,,ıtIı ı.ıldıığunıı uiisıcriı bclgc..
.1.1.]. 'l'cklil- vernıeve yetkili olcluğı,ıııu gtisteıen inız.a beya.ııııaırıesi vcya iıızı siıkiilcriı
.l.t"2.1. (_icı,cck kişi olnıası lralinde, notcl tas(ii](li inrza bcyıuııamcsi.

.1.1.3. Şckli ı,e içeriği İdaıi Şartnaınerİe helirlent:n tek]if nıektubu.

.1.1..l. Sck]ivc İçeıiğİ İdari Şartnanıede- Lıı.Iir]cncn geçiei tcıııinal..
4.1.5 İhılc krınıısı,ı :rlırııırr lanıaıııı veya biı,kısırıı ıı[t yüklenicilere vaptırılaııaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşımasr gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a)İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
Adayın yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.
Isteklinin imalatçı oldugu asağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
5. Ektınonıik ırçıdan en avantırjlı ıeklil'sadece liyaı esasıı-ıa söre bejir|enecektiı.
6. İlıaJcl,ı-, sadcce yerli isıek] i lcr katı l abi]eccktiı.
ı i, .7. l lı;ı|c tlı,kiilıılııııııın {iiriilııır,.i ı (, si,ttlll ;ıl ıı ıııı.ırı:

sahü 1ltlllıhiIir.

edi]ebilct,eği .ıibi. a_v-nı adrese iıdeli taalıhiiılii posta vasııası_yla cla göııcleıilebiiir.

i ııız;ıl ı,ııı iıcı,ı kı,ı r^

}Jı.ı ihıli:ıic, işiıı üını;ı»ıı içiıı ıekl i I' veri lctcktir.
10" lstckiilci, tcklif eıtikleri bc.c,lclin (/r,J'i,inrlcıı az tılınanak iizcıc ke ntii
ll. Vcıilcıı tcklillerin geçeılilik siiresi, ihalc ıarihiııden itiharen {i(} (:\l
l2, Konsoı,sivtını ıılaıt* ihalcvc fcklif vı-,rile mc,z.


