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adresi (varsa)

2- İhale konusu malın
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c) Tesliııı tarihi
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4. lhateye katıiabilnıe şart|arı ve istenilen betgeler lle yeterlik değerlendirmesinde
4.1. İhaleye katılma şarıları ve istenilen belgeler:
a.i.2. Te[ıifvenneyi yeıkili olduğunu göstiıen imza beyannamesi vei,a iınza sirküleri;
4.1.2.t. Cerçek kışİ tılması halinde, noter tasdikli iınza

uygulınacak kriterler ı

beyannamesi,

t

gö§terınek üzere ilgili Ticaret
ğicil cazetesi, bu Üfigıı.riİ tu,r,urının'biİTicaret Sicİl Ğazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
imza
sirküleri,
tasdikli
noter
kişiliğin
ile
ıüzel
gös'İeren
belgeler
veya
hususları
bu
5icil Gazeıeleri
4.1.3. Şekli ve içerigi ldari Şartnamede belirlenen teklifmekıubu.
4.t.4. ŞekIi ve içeriği ldari Şarınaınede belirlenen geçici teııinar,
4.1.5 hıale konusu ilınıın tamaıııı veya bir kısı,ııı alt yüklenicilere yaptınlaıııaz.

gir*ii rı.r.,

4.2. Ekonomik ve mali yeterllğe

iıişkin belgcler ve bu beıgüjıerın teşıına§ı gerek§n krıterlerı

İdare taraljn<lan ekonomik ve mali yeıerliğe ilişkin kriter belirtilmemişıir,
4.3. Mtslekİ ve'l,eknik ycterliğe iIişkin belgcler ve bu belgeıerİn taşınıa§l gereken krİterler:
Itlarc tarallndan nıesleki ve ıeknik ycterliğc ilişkin kriteı,belinilmemiştir,
5, Ekononıik açıdan en avantajlı ıeklifsadece tiyaı esasına göre belirlenecektir,
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale rjokünıanının görillıııesi ve satın alınınası

}1ücttirıüğii.Zıli.r nıah.şı:lıir §liı(l\ıltrııı aıkısı İiulınık /KiK adresinden satın aİınabiIir.
iıı"ıeİe teklil'vereceİ olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden c-imza kullanarak indirnıeleri zorunludur.

,ı,İ.

gibi, aynı adrcse iadcli taahhütlü postü vasıtas]yla da gönderilebilir.
istekliYle her bir mal
9. istekliler tekliflerini, ma] kalenı/kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, iizerine ihale YaPılan
kajemi miktarı ile bu mal kalemleri için tek|iledilen birim liyatların çrı,p,nr, ronr", bulunan ıoplam bedel üzerinden biıiıı İ]yat sözlÇŞme iıızalaı]acaktır.
Bu ihalede, işin tanıamı için teklif verilecekıir.
vereceklerdir,
üzcrc kendi belirleyecekleri tutaİda geçici teııinat
l0. istektilcr teklilenikleri bedclin %3,ünden az olınaınak
(ı(} (ılıınıŞ) takvinı günüdür,
geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren

ll.

Veriicn tcklitlerin

l 2. Kıınsıırsıy-unı olarak ihaleye

teklif verileııez,

istcnmeksizın ekonomik
l,İ;,3.'fl'Jrİİİİİİ'ı.,ci n.,uıa.sinrıe öngörülen açıkIama

eıçıclan en

avrntailı teklif üzerınde bırakıIacakıır,

