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Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

llan önizleme

ilın sürera | 7

Yı§.l Kıp§ım : l] b/l

İhn Sİrtsi İçin Yıklışık Mı|iyet : l. adırn... - 4]6,8]0,00

onıl Ahm : Hayır

srnrİ Değeİ : Yakla§ık maliyet e§ü değeıin dört katına eşiı veya bu değerin altında

E-ihıl. : llayf

44 KALEM TfMzlLiK M^l-ztMEsi
KAR BURUN BELİ,DiYEsi ZABıTA AMİRLlĞı

44 KALEM TEMzlLiK VALzEvusi al,ml 4?34 sayltı Kamıı ihalc Kanununun l9 uncu ma.tdcsine göre açık ihalc usulü ile ihalc edilecekıiı lhJlcyc
ilişkin ayrınııh bil8ilcr aşağlda yer almiüıadır:
İhık Kıyıt Numı..§l

l -idarcnin

ı) Adresi

| 20221236004

: MERKEZ ATATÜRX CADDESİ 4 KARABURUN/İZMİR
b) Tclcfon ve fak§ numalası

c) Eleltronik Po§ta Adresi

ç) thalc dokiımanlntn görülcbilcccği
adrcsi (varsa)

2-ihale koousu malıı
ı) Niteıiği, ltirü vc miktarı

b) Te§lim yeri

c) Te§lim tarihi

3- ihalcnin
ı) YapıIacağt yer

b) Tarihi ve saati

| 2321313020 -
: zıbit.@kıİ.buru..bel.tr

intemct : htQ§://ekap.kik.govlr/EKAP/

: EKri LİSTED8Ki Mi«tınrı,n
AyrEth bltglye EKA}'ıa yer ılın ihrlo dokiıİrınü içindo buluİın idıri şırtDım.den uloşılıblliİ,

: İDARf,NlN BELİRLf,YECEĞİ Yf,RıER
: SöZşLEMENİN iMZALANMASINDAN soNRA iDARENiN BELİRI-EYECEĞİ TARİH

: MoRDoĞAN }IAHALLLSİ İNöNü cADDEsi No!ı?0 KARABURUN iZMİR
: 22.03.2022 - 11,00

l

l
ül

4. lhıteyc kıhlıbilme şırtlın vc islenilen belgeler ilc yeterliİ değcİl€ndirmcsindc üygul.nacık kriıerler:
,a.l. ihaleye katllma şanlan ve istenilen belge|er:
,ı.1.2. Teklif vermeye yeüili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.!. Gerçck kişi olınası halinde, noıer tasdikIi im2a beyannamesi,
4.1.2.2. Tİlzİl kişi olması halindc, t klif mekfubunu imzalayanın notcİ tasdikli imza b€ya.namesi. Tücl kişilcrdc; ist kliIerin yönetimind€ki görcvliler ile
ilgisine göre, ofu}laİ ve ortakllk oranlanna (halka arz edilen hisseler hariçyüyelerin€,&uruculanna ilişkin bilgiler idaİcce EKAP'tan alınlr EKAP'a kay'ılı
olnayan yabancl lsıekliler ıarafındaJı isc, i|gili ülke mevzuatı dikkat. alınarak, belirtilen hust§laİa ilişkin gerckli belg.]er sunuluf.
4.1.3. §ckll ve lçeriğl ldari Şartnamcdc bellrlenen ıcklifmekubu.
4.ı.4. Şekli vc içcriği Idari Şartn8medc bclirlenen gcçici teminaı.
4.1.5 ihalc konusu ahm|n ıamam| veya bir ıirsmı ah yüklenicilerc yaptınlamaz.

4.2. Eko.omik ve mıli yetertiğe iürkiı b€lgeleİ ve bu belgelcrin tışım8l gcleken kİiteİlcr:

idare tarafından ekonomik ve mali yeıerliğe ilişkin kriıer beliİtilmemiştiİ.

,ı.3. Mcslcki re Tckn|k yet€rltğe lllşıtıD bel8elcr ve bu bekelerlD tışımıit gcrcken kr|ıerl€ri

idare tarafından meslekive teknik yelerliğe ilişkin kriter belinil.nemiştiİ.

s.Ekonomik açldan cn avanıaj]ı tekl if sadece Iiyat çsasına görc belirlenecektiı

6. ihalcyc s?ıdece yerli istekliler katı|abilecektir.

7. İhale dokümanlfun görülmesi:
7.1. lhalc dokiimanl, idarenin adİesindc gö.iilebili..
?.2. ihalcyc ıcklifvcrccck olanlann ihale dokümanlnl EKAP üze.inden e-imza kullanarak indirmclen zorunluduİ.

t. Teklifler, ihale tarih ve saatine kada. KARABURIIN BELEDİYESi MoRDoĞAN HlzMET BiNAsı adr.sinc cldcn teslim edi|ebileceği gibi, aynl

adİese iadcli taatüütlü posla vasfasty|a da g6nderiIcbiliİ.

9. isteklilcr tckliflerini. mal kalem-kaıcmlcri için teklifbirim fiyallaİ üzcrindcn verecekleıdiı ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliylc heİ biİ mal ka|cmi

miktarı ilc bu mal kalemIeri için teklifcdilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toPlam bedel üzerinden birim liyat sözl€şme iİİızalanacaktır.

Bu ihaledc, işin tamaml için teklifverilecektiİ.

!0. islckliler ıekIif enikleri bedelin %]'ündeİı az olmamak İzere kcndi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

ll. Vcritcn tekIiflerin gcçerlilik sürcsi, ihale tarihinden itibar€n 30 (ofuz) takvim günüdüı

12- Konsoİ§iü,rım olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede e|ektronik eksiltme yapılmayacaktır.

l4. Diğ€r hususlır:
Tekliffiyalü ihale komisyonu taraftndan aşın düşük olarak tespit edilen isteklil€rden Kanlnun 38 inci maddesine g6re açtk|ama istenecĞktir.

1l1 jhnps]//ekap.kik.gov.trlEı(AP/llan/llanDUrum.aspx


