
ET ALıMl
§{EsLEKİ V[ TfKNlK ANADOLU Lİ§Esi- BULAN|K tlliLLİ E İTıM BAXANLlĞI BAKAN YARDıMCİtıKLArrI

l,]'I' ı\t.l}tl alımı 4734 sayılt Kamu
aşağıda yer almaktadıt:

İhaIe Kıyıt Numarası

t -İdarcnin

ı) Adrcsi

b) Teleibn ve faks ııunıarası

c) Elektronik Pü]sıa Adresi

İlıııle Kanununuıı 2l inci maddcsinin f bcndine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhalcyc iJişkin ayrınıılı biIgiler

ç) İhaie dokümanınııı görülebileceği intcrneı
adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve mikıarı

b) Tcslim ycri

c) Tesliııı tarihi

: 2018/473828

: zal'er ııııhılit hü§aıtrt üü{l. 49§00 l}[il.A)ilK/ivttlŞ
: 436-]r l 5676 - {36JI l2l99
: Dıılınil,epl49«:hotnıİil.ı]oııı

: htıps:i/ekap.kik.gov.tr/EKAP/

5 KAr.[}J ıı,ı,Al.ı}lı
A!,rıntıll lıilgi.vc §KAlr^ıa 1,cr ılın iha|c duküırıını içinılt bulıınun irliıri şaıın:ııııcılı:ıı ulıŞılıılıi|ir.

llıılıııık iiltı<B }1(,steki ve 
-l,cknik A»ıılolıı t.isesi \enıekhuııesi iit dı;ptılıı,ı

Yiililcniçiniı nıılı ihıle <lokiiııanı kıiıcrleri çt:rçevesiılrlt, iİıııle lıtıılutu ıııılı, idıreııiıı ilılivıÇ
dutıııııuııı giirc ttılıiı cttnt siirosi ılc giiz iiniinı: ılılııııık Şurtti\lc ııl'gtııı lıir Tür(,a!ilttüinülcn

vükltııltilt İıiklirilıııcsi iizerinc iı|ırceıı bclirıiltıı ıırilıc lııdır i(lırt\t tcrliııı cdilccckıir. l'eılİılı

,:ıliltıı ııİılın §,luıı;y-tııt vc Kılrul. Koıııis1,onııııcı İlıılc tlı.ıkiiırııııııııı tıtgtılı'tılıııııllğındııı
rcrldçılilıııesi haliııılİ,,1üt lenici yint İhıılc Duküııanıııı uvguıı ıtni ıııılı eıı gt:ç 2|iki) tıkvitıü gainii

İçi,İı" u,ur1,*,,"1,t suİİulııııı;. üzcrç iılırcv* ıı:sliırı crltcılıriı,.'Itstiııı tııııcdiği ııkıiiı'dt vtl'iı nıilııı
lııtlı dukiıııııııntJıı lıclirıitcn iizcllikıc ı.ılııııııııısı l,e \,:ıhut tlıhı iiıee ıcıltledilcıcli liılııılti
ı,ıpılııııyııı ınııl olıııaıl hılintlu lıu ş!rlilııİıü:ııiil J{.ıııatİtltıi E.:.i!],].. :"r...,r,l,,:, 

tlıir lıiikıııii
ul,uulanıeıı<,iııeııiluıı malıu ihılt ı!ııkünııııını ıışgıın gı,tirilınrıııeıi lıııli ilııle riiıtıiııtle 5 (hÇŞ} ktz
ı"İrurıuunrıs, halinrlc ist J5.ırıaıldcniı siizlt;nır,ııin llshint ilişl.iin hükıııü u.rgulınltıktıı.'lesliııı
elmt ,le§ıiırı ılıııı şcltil ve şırtlırı:l'aratlıırcı iııız.alanın siizlotıııtdt lıtlirlileı lılıırcııin atlrtsinc

1,üklenici rcl,a vtkili tırılinİııı getirilen ihılc kıınusu ııı1.1\{uıİr,:nc vt Kıbul İşleııılcri v:ıpılılık
-ür_"r,:,İ,lar" 

giirtı-|isi ı,ltptı ıncnıurluğuDa tuttrııüli ile ıeslinı cdiltcckıir,

ı]ulanlıi i]ul(ıl }ltslcki r,c 
-l!knik,\ıutlolu l.iscsi

t}5.ıt}.20lıt - l 1:_]('

3- İhalenin

a) \'apılacağı yer

b) Tarihi ve saati

4. lhateye katıiabilnıe şart|arı ve istenilen betgeler lle yeterlik değerlendirmesinde uygulınacak kriterler ı

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 beyannamesi, t

gir*ii rı.r., ğicil cazetesi, bu Üfigıı.riİ tu,r,urının'biİTicaret Sicİl Ğazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü gö§terınek üzere ilgili Ticaret

5icil Gazeıeleri veya bu hususları gös'İeren belgeler ile ıüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

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.

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.
,ı,İ. iıı"ıeİe teklil'vereceİ olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden c-imza kullanarak indirnıeleri zorunludur.

gibi, aynı adrcse iadcli taahhütlü postü vasıtas]yla da gönderilebilir.

9. istekliler tekliflerini, ma] kalenı/kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, iizerine ihale YaPılan istekliYle her bir mal

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.

l0. istektilcr teklilenikleri bedclin %3,ünden az olınaınak üzcrc kendi belirleyecekleri tutaİda geçici teııinat vereceklerdir,

ll. Veriicn tcklitlerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren (ı(} (ılıınıŞ) takvinı günüdür,

l 2. Kıınsıırsıy-unı olarak ihaleye teklif verileııez,

l,İ;,3.'fl'Jrİİİİİİ'ı.,ci n.,uıa.sinrıe öngörülen açıkIama istcnmeksizın ekonomik eıçıclan en avrntailı teklif üzerınde bırakıIacakıır,


