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Şarkiiıcri alınıı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunuııun 2llF maddesine göre pazarlık usulii ile ihale e<lilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağı<la yer almaktadır:

İ ha le Kayıt ı-ıı nıA rAsı

l -İdarenin

a) Adresi

b) Tclefbn ve liıks nuınarası

c) Elektronik I'osta Adresi

ç) İhale doktinıanının göriilebileceği intcrnet
adresı (varsa)

2-İlıalc konusu nıalın
a) Nitcligi, tiirii vc ıııiktarı

b)'I'cslinı yeri

c) 1-cslinı tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı ycr

b) '1'ari|ıi ve saaıi

, 20181491417

: Yeni Malıalle Saııayı kavşağı yolıı yanı 49500 l}ıılanık/MUŞ
: 4363| 14200 _ 4363 t l1200

: 97206l@nıeb.k l2.tr

: https://ekap.kik.gov.trlEKAl)/

: l3 Kalcnı Şarkiiteri AIım ışi

: L}ulaırık Anadolu İııraıır lJatip t-isesi Okııl Pansiyoıı Aıırbarı
: iDaRE TAItn l:lNDAN BEl-iltLENEN ,fAliill1-1]t(DE

: BuIanık Anadolıı İnıaın iIatip Lisesi Müdiir Odası Yeni Mah.

: 05.10.20l8,09.30

{. İlııleye kalılılrilıııc şartları r,t isteııilen btlgtler ile yetcrlik değcrleııdirıncsindc uygulanacık kriıerler:

J.l. İlıaIeye kaıılıııit şartları vc isıeııilcıı beigelcr:

d.l.|. Mevzuatı gcreği kayıılı oldtığu'l'icaret vc/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnal've Saııatkarlar Odası belgesi;

Sanatkarlar Odasıııa kayıtlı olduğıınıı gösterir belge,

tiizel kişiliğin odıya kayıtlı oldıığunıı gösterir belge,

{.I.2.'l'ekIifvcrıııc_ve yetkiIi oIdıığıııııı gösteren iıırzı beyannaınesi veva inrza sirkiile-ri;
.1.1.2.1. Cerçek kişi tılnıası haliııdc, ııotcr tasdikli iınzı beyannınresi,

bıı hııstısları göstercn belgeler ıle ttizoI kişiliğin noıcr tasdikli inıza siı.k(iIeri,
4. l.J. ŞekIi ve içeriği ldari Şartııaıııcde belirIenen ıeklif nıektubu.
4.1..l. Şckti ve içcriği İdari Şartnıınıcde belirlenen gcçici ıenıinaı.
J.1.5 İhale konıısıı alııııın laı)ıaı)ıı veyiü bir kısnıı alt ytiklenicilere yaptırılanraz.
{.2. liIttınonıik ve ıııali ytterliğt ilişkin belgclcr ve bu belgelcrin tışınıısı gereken kriterler:
İrlare tarafınclaıı ekoııoınik ve nıali ycıcrliğe ilişkin kriter belirtilnıeıııiştir.

].J. l'leslt'ki ve'l'tliııik yctcrllğe ilişkiıı belgelcr vc bu [ıclgtlcriıı tışııııa§ı gerektn kritcrler:

4.3.1.1. Üıüıılcı,in 1ıivısayı ırzıııı ilişlriıı btlgeler:

t}ağlı bıılundıığıı esıııl' ve saııatkiırlltr 0dası vcya Sııııyi v9 Ticarct odısı belgesi

J.J.1.2. \'etkili liurııııı r,ı: kuruluşları lia.vıılı ilgili bclgtltr:
lJağlı bıılunduğıı lsnalodası veya Sanavi ve ticarct odası belgesi

5.I]kononıik açıdan en avantajlı tgklil'sadece 1iyal esasına göre belirlenccektir.

6. İhalcye sadece ycrli istekliler katılabilecektir.

7. İhate dokaııııanınııı görtllııresi ve saıın alınnıısı:

tJ. l'ckIil'ler, ihalc tırilı Vc saiıtillc liıdar l]ULANlK n NADOLU iMn M ıüA'liP LiSljSi MÜDUR Ynl(DlMCl51 ODASINA adresine clclcn tcslinr cdilcbilcccktir.

l]u ihalede, işin taıııaıııı için teklilverilecektir.

l0. İstekliler teklil'ettikleri bedelin %3'tindeıı az oln]anlak iizere kendi belirleyecekIeri 1utarda geçici teıninat verecekIerdir.

l l. Verilen teklillerin geçedilik stiresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altn,ıış) takvinı giiniidiir.

l2. Konsorsiyıını olarık ihaleye teklil'verilemez,


