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AVANos BELED|YE BAŞKANLlĞlNDAN

xışı-ıx ıvıevsiıı,ıı-ix çiçıx snrııv ALlNAcAKTIR

vioı-a rnicolan (HERcAi MENEKşE)
lYE BAsKANLlGlAVANOS BELED

violaT.icolar {Hercai Menekşe) mal allml 4734 sayı|l Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine
göre aç|k ihale usulü ile ihale edilecek olup. teklifler sadece elektronik ortamda EkAp üzednden
al!nacakllr. ihaleye ilişkin ayrlntIll balgiler aşağıda yer almakıadlr:
ixıı | 2o22t1log277
,t Jdarenan

al Adl

b) Adresi

c) Telefon Ve faks numaras|

ç) lhale dokümanlnln görülebileceği Ve e-imza
kullanllarak indirilebilec€ği internet sayfasl

2-1hale konusu mal aıımln
a) Adı

b) Niteı'ği, türü Vğ miktarl

cl Yap jlacağl/teslim edileceği yer

ç) süresi/tes|im tarihi

AVANOS BELEDİYE BAŞKANL|Ğl

orta Mah. Vatan cad. No:
AVANoslNEVşEHiR

3845114064 - 38.15114065

https://ekap.kik.gov.I EKAP l

14.11.2022 GüNÜ ME§A| SAATLER|
DOKÜMANDA BEL|RTiLEN YERE
TARAFıNDAN TEsLiM EDiLEcEKTiR.

14.11.2022

31 .10.2022 - 10:00

ViolaTricolar (Hercai Menekşe)

33840 ADET
Aynntı|l bilgiye EKAP'ta yer alan ahaıe dokümanı içinde
bulunan idari şannameden u|aşııabalir.

ALAADDiN MAHALLESi sANAYi BÖLGEsi AVANos
BELEDiYEsi GARAJl AVANoslNEvşEHiR

2 50500

iÇERisiNDE
YüKLENici

d) lşe başıama tarihi

3-İhalenin

a) ihale (son teklif Verme) larih Ve
saati

b) lhale komisyonunun toplantl yeri
(B{eklifl erin açllacağl adres)

AVanos Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdüfluğü

+..ihaleye katllabilme şartlan ve istenilen beıgeler ile yeterlik değerlendi.m€sinde uygulanacak
kriterler:
4.1. isteklilerin ihaleye katllabilmeleİ için aşağıda sayllan belgeler Ve yeterlik kriterleri ile fiyat dlŞl
unsurlara iliskın bilgilefi e-teklifleri kapsamlnda beyan etmeleri gerekmekledir.
4.1.2. Teklif Vermeye yetkili olduğunu göstefen bilgiıer;
4.1.2.1 . Tozel kişilerde: isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisİne göre. orıakıar ve ortakhk
oranlarlna (halka afz edilen hısseler haaiç)/üyele.inelkurucularlna ilişkin bilgiler idarece EKAP,tan
alın ır.
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamöde belirlenen tekıif meKubu.
4.t.4. Şekli ve içeriği idari Şarınamede belir|enen geçici ieminal bilgileri.
4.,1.5 lhale konusu alımın tamaml Veya bif k|sml alt yük|enicİlere yaptlrllamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeıerliğe ilişkin belgeler ve bu beıgele.in taşıması gereken kriterıer:
idare ta.aflndan ekonomik Vö mali yeıer|iğe ilişkin kriter belirtilmemiştir,

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşımasl gereken kriterler:



jdare taraflndan mesteki Ve teknik yeteıliğe alişkin kriter belirtilmemi$i[.

5. Ekonomik açldan en avantajlI teklif sadece İiyat esasına göre belirlenecektir.

6. ihaleye sadece yerli istekliler katllabilecektir.

7. ihale dokümanl EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlann.
e-imza kullanarak EkAp üzerinden ihale dokümanlnl indiımeleri zoıunludur.

8. Tek]ifler. EKAP üzerinden elektfonik ortamda hazlrlandIktan sonra, e-imza ile imza|anarak, tek|ife
ilişkin e-anahtar ile birlikte iııale tarih ve saatine kadar EkAp üzerinden gönderilecekıir.

9. istekliler teklifle.ini. her bir iş kalemiıin miktarı ale bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarln
çarplmI sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim İiyat şeklinde veri|ecektir. lhale
sonucUnda. üzerine ihale yapllan istekli ile biaim fiyat sözleŞme imzalanac€ktlr.

10. Bu ihaıede, iŞin İamaml için teklif Ve.ilecektir

1 1. istekliler teklif ettikleri bedelan o/o3'ünden az olmamak üzere kendi belirle yecekleri tutarda geçici
temanat vereceklerdir

12. Bu ihaıede elektronik eksiıtme yapllmayacaKlr.

13. Verilen tekliflğrin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye tekıif Verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatl ihale komisyonu taraflndan aşlrl düşük olarak tespit edilen isteklile.den Kanunun 38 inci
maddesine göre açıklama is,tenecektia.


