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8ulanlk §aid }iur§i Anadolu Lisesi Yaş sebee, Meyve ve Şarküteıi alımı 1734sayilı Kamu ihale Kanununu n2l!f mıddesine göre Paaarllk ihale Usulü iie
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ç) ihale doktiınannın görülebileceği internet arlresi (varsa) : https:l/ekao.kik.eov.kEKAP/ , https:/"bulanik,meb,gov,tri ve htŞ://wwıı,bulanik'gov'tı/

2-İiı;zle kotıııçu tnalın

İhale Kayıt Numarası

l-'İdareııin

a) Adresi

b) Telefon ve faks nunvıra§ı

c) Elektronik Posta Adresi

a) Niteliği, tiırü ve ıniktan

b) Teslin yeri

c) Teslim tarihi

}.3ulıtnık $aiıt oıırsi anadı:ılıı i.,is<ıti }ı;ııısiı,,ıını.ına,'2(§:I}:iil,İ,§:İi l(ıhıın )1;4 liı:tıae, iürıışı: ı+

,4.iıırtı

,trçfıttttıt bilgi_ı-c lı,K_trI.tı _ıeı. z!ınihalc ıluküı-ıanı içiııilc liulııııan iı!ttıi şartn*ını:Jıı rıl*şılahiliı,

ilı:}ıuık Sıiıl §ııııi :lnadolu |,istsi\iız {)6rcuci I'aısi"ı-onu ,drnb:ııı

\,ükle ııici f aral!ndıu süı i<anusu mııilır: sÜzlrşmt inıııılanıiıktnu §dİıIa J ı;iin içiıılo teslimı 1-spılacalıtıı,

Nursi,trır;r<i<ılu }.içesi paı.ivot! Aoıtııtrrı;r iıelitletettk 1rrırfırarc ıiığrullusuııdı tok Partiılc vııl'ı Jıırİilı'r lıalindo

teslinr erlecc}ıtiı.. ih*lc h.ruuru ın*lıar ljıılliııılu §aid Nursi _4nşdolu l,isısi l\{ı-ııygrıe Şc'lcslirn ,ılluıa Koııis1"oıu,

PııısiYtlnılıtı ş,ırunıio hİii<lür \,ırılını{}sı leya 1.{ıılisiiı:i {-rğroiınıın giizeiintitıie ınıısııi :*aıtlıiı'i iı;erisindıi vtı

iı;rftıoııı iş 6iiırlutirııle lesliıxı ahır;rc;rkııt. Jl,ai]a lioıtu ıc,cı ıı}esııi sa;rtleri rlıştrıı!;ı lesliı{ai *ıc:ık idırıJı!iır ijııcodttı

biİgilenıiiıilıııesi a0 urgun güınıeıi ıouucrııtlı gcı,çtkleşuİıitcccktiı, Yükleşıici İdarııcı: or,a1,|ar,mtş tOslirıı

prı}grıınıtı}1 oynıak zıırtııt,latlır. Anı:ıh ırrrıınlrt h*}tııtıle İlarcnin 1ı}-gıııı giirüşü ihı !r:sliın 1ıı,ıı,4ramııı<la <leğiliklik

;-apılaiıilir. iıl*ıçct, t,niıçlarıııı tıiı süı< u2atısrı l).ıluilılıığu taklir<!e, .sük!toici İıu lıtısusurı lreııdisiae ttlıliii

tarihirıdşn h:ıllarntk iiıtıe S{tıeş)iş günii içiuı}o yeııi ıİurunıa gÜıt lıİr tcsliui Froi?l,nı)ll düzenteınelı zıııııııdadır,

l)ı:r.iet Piaralrılları Cad. I_1ılıl:ı:lietk:r Maİııltesi .DSİ Arhası lJulaııılv}luş J9§$!} , Bln,Ai,,İK 1j lıjş

l0.0!ı.?0l8 . 1ü:fi(ı

Ş;ırkii ieri Llıl,ııeını:si

g- İhaleııin

ı) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

4. ihaleye katılabilme şarttarı ve istenilen h,elgeler ile y€terlik değeriendiıme§inde uyguıanecak kriterler:

4,1 , ihaleye katllma şartlar! ve isionilen tıeigeier:

ihaıe xonuçulir için,eklif ,edilen fiyatın efi aınloz1ii ııranında iş üitirm* :Eelgesi

4,1.2.,iAkliivelmeye yotkili olduğtinu gö§teraıı imza beyannamf9|tve\ja iİnza Sirküieİi:

4.1.?.1. §arçek kişi o|maıı haiiaCa, nolar tard|kli irf,z;e beyannanıesi,

Gaz eteleri v*yü bu htısuılar! gü,9teren l]algoler ile tuzei kişiliğirı noler ta5dikli in\Z.a iirkilieli,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamerie beliılenen teklif meHubu,

4.1,4. Şekli.le içeriği idari Şartnamede '»elirlanen g$çiçi tenıinat.

4.1.5ihala kcnusu alınıln tarüafü\reya birkıç;mı altyıiklerlicilero yai>lırıiarnez.

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

İdare tarafından ekonomik ve mli yeterliğe ilişkin kriter belidilınmiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgeIerin t§ıması gereken kriterler:

4.3.t.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

.trlıın ktıtııısg mılııı, sı{ışııııa g«,rı;ehli:ştiri}tıhilınıısi il:io i}gil <ılıy;ı ka1,,ıtlı tıl<lıığııoa giistrırir lıelgıı

s,Ekonomik açıdan en a,,rantajl, teklif sadece fiyat esasına çöre b€|irianecğKir.
6, ihaleye sadece yerl; istekliler katzlabilecel<İir.
7. ihaİe dokümanınln görüln,ıe§i Ve satln ai|nmagt:
7.1. ihale dckümanı, icaıen,n adres;nce görütebilir ve 2ü0 TRY iTüık Lirası) karşıiığı ğulanık §aid tı|ursi Anadolu Lisesi fdİü.Jür|üğü adıasinden satın
alınabilir.
?.2. ihaleye teklif !,erecek oianlarln ihale doküman;nl satın 3lmaıar vei+a EKAP üaerinden e-imza kullanaıak incirnıeleri zorun!udur.
8, Teklifleı. ihale tarih ve sgatine kadar Detlet Xareyolları Qad. Eahçelievler liahallesi DSİ Arkaşı BulanıUlvİuş ,43§S0 ^ §ULAF.IIK / MU§ adıasine eiden

teslim eiilebiieğeği gibi, ayni adrese iaCeii taahhütlü posta vas;ta9ıyla da göndeıilebiliı.

ile bu ma! karefiiF-ri için teklif edilen b;rin fiyatlarln Çarpımı sonucu bulun3n toplam bedel üzefinden birim fiyat sözleşnle inızalanacal<Iır.
Eu ihaleCe, işin tamamı için teklif verileceKir,
,l0. istekiileı tdklii ettikleri bedelin ol3'ünden az olmaırıak üzeıa kendi belirleyeceklaı"i tutarda geçici teminat vere.ğklerdir.
11. Veıiien teklife rin goç4ıliiik güregi. ihaie tarihinden itibaren 6ğ (aliınışl tak?irn güıüdür.
l2. Kon§orsiyurı oiarak il,:aIeye teklif veıileınez.
l3.Diğer hususiar:
İhaie, Kanunun 38iııci maddesinde öngöırilen açıklama istennıeksizin i}konrıyıik açı<Jen en avanlafiı taklii üeoiinde bırakİlaıahır.


