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MESLEKİ VE TEKNiK ANADOLLÜLİSESİ- BULANİK MİLLİ EĞiTİM BAKANLIĞI BAKAN VARDIMCILIKIARI

I'()lt'l',\l(,,\l. \/t'] 1.1Nl)ll( X()lrl(.lllİ. ı\1..l\ll alınıı 4734 sayılı Kamu lhale Kanununuıı l9 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ihale Kayıt Numarası

l -İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve t'aks nunıarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokünıanının görülebileceği
adresi (varsa)

2-İhale konusu nıalın

a) Niteliği, tüni ve miktarı

b) Tesliııı yerlerı

c) Tesliın tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati
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4. thaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler iIe yeıerlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. lhaÜye katıln,ıa şartları ve istenilen belgeler: !

1.1.2. Te(lifverııeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; l

4.t.2.1. Gerçek kişİ olınası halinde, noter tasdikli imza beyannanıesi,

gösterir Ticaret §icil Cazetesi, bu bilgilerin tamamının biİTicaret Sicil Cazeıesinde bulunmaması halinde, btı bilgilerin tünıi.inti gösternıek üzere ilgiIi 'licaret

ğicil Cazeteıeri veya bu hususları gösteren belgeler ile tiizel kişiliğin noter tasdikli inıza sirküleri,
a.1.3. Sekli ve ıçerıği ldari Şartnamede belirlenen teklifmektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnanıede belirlenen geçici ten,ıinat.

4.1,5 lhale konusu alımın tanlaını veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılanıaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belge|er ve bu belgelerin taşlması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe itişkin belgeler ve bu belgelerin taşımır§ı gereken kriterler:

İdare tarallndan nıesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilnıenıiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklifsadece tiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7, İhale dokünıanının görülmesi ve satın alınması:

[ıt]DtlR|.t.]Ötlltt/\ıı(jlı:ı,.iıi;\/ı.|ilt ı\lAt1.70|i SOK. N():ı lJLjl.ANll( /i\lUş adresinden satın alınabilir.
7.2,|haleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alnıaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirn-ıeleri zorunludur.

Sol(. \O:l l}1.]t,.;\Nll( 1NlLjş adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebiliı.

miktarı ilc bu nrai kalcmlcri için ıcklif cdilcıı birinı f'iyatların çarpımt sonucu bulunan toplam bcdcl üzerindcn birim tiyat sözlcşmc inrzalaııacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklilverilecektir,

l0, isıekliier teklifettikleri bedelin,7u3,ünden az olnıanıak üzeıe kcndi belirlcyecekleri tutarda gcçici teıııinat vereceklcrdir'

l1. Veri)en tektiflerin geçeılilik süresi, ilıale tarihinden itibarcn 60 (ııltılııŞ1 takvin'ı gi.inüdür

l2. Konsorsiyuı11 olarak ihaleye tekIif verilemez,

l3. Diğer hususlar:
ihaı., kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açldan en avanıajlı teklifüzerinde bırakılacaktır'

Bu ihalede elektronik eksiltme yapıln,ıayacaktır,


