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l -İdaı cnin

J. ihİte}_c kıaılıbilmc şartlırı re istenilcn belgcter ile 1.cıer|ik dcğerlendirmesinde u!gulenscak kriaerler:

J'l 
ı iınza Siıküleri:J.l ,AnDames| \evn

J. l ı annaınesi.

J. l iğinin onak ları^ ü1 el eti r e1 a kuıuculan i|ç tiize| kişi| iğin ! önetıırdeli _sdfo l i l eri btl inen son duıunıu gösterir Tlcaret Sici l

(ia siıde buluıunaıırası halinde. bu bilgilerin tiiınünü gosi..riek üzeıe i|gili Ticaret sici| cazele|ği rela bu hususlırı gösıeren

lıelgelrı ile tüzel kişiliğin noter ıasdikli inıza sirliü|t,ri-

{.l..}. §elli re içerigi İdari Şaıınaınedc [ıc-|irleıen ıeklifınçkıubu
J.l.J. §elli \e içeriğl ldari Şannallıed ici ıelninaı.
J.1.5İhaletoDusuişıntıırıanrıı+ı[ı enicilerelapnnlaınu.

düzen lenen ı e diizeııleldiği ıırıhteıı geri1 e doE tı son bii 1 ıldır kesiıtisiz ola ak bu şartın korunduğunu gösıeren. stand.ffi tbııııa u1 gun belge-

{.2. Ekonomik ıt müli tcıerliğe ilişkin belgetcr ıe bu bclgelcrin İaşlmısl gercken kriaerlcr:

ldİlc tillat'llıdan ekoıoıııL \c ilrall }eıeıllğc ilişlin kııreı be|iııilnıeuıişııı

1.3. \ıesleki le Teknik t eatrliğc ilişkin bclgeler \c bu belgelerin ıaşlmasl gereken kriaerl€r:

J.J. l. İş dencl,inıini giisteren belgel€r:

ılışkııı i; rleıe1 iıııini !ıösleren hel!ıclçr \ q a teknoloiık aiıütr dene1 inı belgesi.

-|.-l. ılu ihalede benzcr iş olaral kabul edilach işler:

J-J- l.

5,Fkonoınik lçıdaıı cn ar aılajlı ıcklif sadeçe 61 al esasına göre lıelirlenecektir

6. İlıaler., xdece rerli istelliler katılabilecekıir

7. İhole dokünıanıilıı göfflınesi \ e satıır alınnrası:
7.1. ihJledoliiDınl_ idarcninadresindegörülebitirıeii, l ii\ l iıi:ı İ ıi l,ı',kırşılığl{ (,i!li]tri,lı 1l ]l \l:; !i.i,j:l;adtesinden$tına|lnıbilir
7.2. ihıle\e tellıf\eıccek olanlann ihale-dolünıaıını satııı alınalaıı \e!a EKAP üzerinden e-iınza kul|anarak indinneleri zorun|udur

ı asııtsı1 la da gondeıilebiliı

ihaledc işin ıaıranıı içiı te|lif \erilecektir

|0. isı.,LliIer teklil'elıiL|eri bedelil ooj^iiırdeır u tılnlanıak üzere keıdi belirlelecekIeri tutardı geçici tcırıiırat rcıeÇeklerdiı

l l. \ eı ilLfi ıt,k|ifl«in geçer|ilik süresi. iha|e ıanhinden itibaren .rü | , ,,ı i ı/ ] lali\ im günüdür

l 2. kt ııstırsıı uın olarak ihalçr e tekli I r erileııez

l J.Diğcr hususlar:
fcklili sınır değcrin a|ıııda kalaı isıeklilerden Kanuıuıı _i8 inci maddesiııe göre açıklanıa istenecekıir
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