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4. ih.leye kıtılabilme şırtlın ve istenil€n belgeler ile }et€rlik dcğerlendirmesinde uygul.nscık krit.rler:
4.1. lhaleye katı]ma şanlarl ve i§renilen b€lgeler:
4.1.1. Mevzua! gereği kaylllı olduğu Ticarel velve_va Sana} i oda§l ya da ilgili E§nafve sanaıkarlar odast tel8esi;
4.1.1.1. Gerçek kişi oIması halinde, ilk ilan veya ihal€ tarihanin içinde bulunduğıı yı]da allnmış. iıgisine göre Ticareı velveya
Sanayiodasına ya da ilgili Esnaf!e Sanalkarla. odasına kay(ll olduğunu gönerir belge,
4.ı.1.2. Tozel kişi olması haljnde, ilgili mevzuaıl geıeği kayıtll bulunduğu Ticaret velveya sanayi odas|ndan, ilk ilan veya
ihale taİihinin içinde bulunduğu yılda.]|nmlş, tüz€l kişiliğin odaya kaytılı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu 8östeİen imza b€yannamesi veya imza sirküleri;
,ı.1.2.1. cerçek kişi o|masl halinde, noıer ıasdikli inz-a be}annamesi.
4.1.2.2. TOzel kişi o|mas' halinde. ilgisine göre tiizel kişiliğan ortak|an, üye|e.i veya kuruculafl il€ tltzel kişiliğin yönetimindeka
görevlil€ri b€Iirten son durumu gösterir Ticarel Sicjl Gaze|esi. bu bi|gil€rin tamamlnın bir Ticaret Sicil Gazetesinde
bu|unmamaİ halinde. bu bilgilerin tiim0nt] gösterrnek 0zere iıgili Ticar€ı Sicil Gazeteleri veya bu husu§lan gö§teren betgeler
ile tüz€l ıişiliğin noler ıasdiklj imza sirkOleri.
.ı.1.3. Şeklive içeriği ldaİi Şarğıamed€ b€lirlenen (eklifmektubu,
{.!,ı. Şellite iç€riği ldari §artnamede b€lirlenen 8eçicil€minal
4.ı.5 lha|e konusu alımın lamaml veya bir kısmı ah yükl€nicilere yaptlntamaz.

4.2. Ekonomik ve m!li yel€rliğe ilişkin belgelerte bı! be|ge|€rin taşlmıs| gereken kriıerler:
idare raraf,ndan ekonomik vc ma]iyeterliğe ilişkin kriıer betinilmemiştir.

.ı.3. M.§leki ve Teknik yeı€rliğe iıişkin b€l8€l€r ve bu b.lgclerin tış|mısl ger€ken krit.İt.r:
ida.e ıafafündan me§leki ve ıeknik yeter|iğe ilişkin biıer be]inilmemişın.
5.Ekonomik açldan en avanıajll t€klifsad€ce fiyat esaslna göre b€lirlenecektir.
6. ihaleye sadece yerli isiekli|er katılabil€cektir,
7. ihale dok0manlnln gör(llmesive §aıın allnması:
?.I.ih.l. dökOmınl idsre rdre§inden görOlebilir{BUhn,İ İHo)
7.2. lhaleye ıeklifverecek olanlann jhale dokomanını satln aIma]arı veya EKAP 0zerinden e_imza kullanarak indirmeleri

8. T€klifler, ihale tarih ve saatine kadar BULANlK lMAM HATiP oRTAoKULU BULANlK / MUş adresine €iden teslim
edilebileceği gjbj. aynı adres€ iadeli ıaahhutl0 posta vasİasıyla da gönderitebilir.
9. istekliler ıekliflerinj. mal kalem-kalemleri için t€klifbirim fiyatlar üzerinden v€recekl€rdn. lhale §onucu, lızerine ihale
yapılan isıekIiyle her bir mal kalemi mikian iIe bu ina] kalemleri için 1eklifedilen biriİn fiyaılann çarplm, sonucu bulunan
ıopIam bedel üzerinden birim fiyat sözleşne imzalanacakıır,
Bu ihalede. işin ıamamI açin teklifverilecekıir,

l0. istek|ilcr teklifenikleri bedelin %3'unden az olmamak uzefe kendi b€lirIeyecekleri tutarda geçici teminat veİecekleİdir.

ll. Verilen tekliflerin geçerlilik silresi, ihale ürihinden iıibaren 60(ıltm§) ıakvim günüdor.

l2. Konrorsi}um olarak ihaleye ıeklif v€rilem€z,


