
Nr\ Kl l", i{lZl'lli'rI A1,1NACAKI'IR

ZONGULDAK AL.{PLI s()sY.A,L YARDlN{LASLlA YE DAYANlŞMA VAKFl

864 Fakir ve N.luhıaç Aile1.,t, 'Tiıpliııı 86.|'Ton Kiimüriin İnclirmr,. Yiiklcnıc. jüuhaliızii re
Na-]<livcsi işi İhılcsi hizıncl aIıtnı -17]-{ sır ıtı Kanıu Ilıııl., Kııııınunrııı lı) uııe u mıddcsiıı,.. uörc
açık ihalc usuIii il. ihale cdilcccLtiı. İlıaIcrcilişLiıı;ılrıııtılıtıllgilcraşağıda1.,cıalııakt;ıdır:

Ihale Kavıt Numarası :202tll2<}1525

l - idaren in

ı) Adrcsi

b) Telefoıı r,e faks nrın,ıaıası

c) Elektronik Posia Adresi

ç) İhale dt,ıkiinrarıının
göriile[ıi leceği internet ııdıcsi

:]vIERKEZ MAHALLESi HtjKijMET KONAĞI ] 67850
MERKEZ Al".APLyZoNGt]I-DAK

: 31 237 81 7 02 - 37 237 807 05

: zoııgııldak.alaplil@s,v--dv.org,tr

; lı,ttps:l,'ekap.kik.gov.lrlEKAPi

2-llıale ktınustı hizmetin

a) Ni,tcliği. tiiıü vc ııikıarı : 864 Fakiı, ı,e Mıhıaç Ailc;-.e 'liılılam 864 'lbn l(ijnıi.irüı
İntlirnıc \'üklcnıe \1uhalıya ı c Naklivesi lşi

b) Mikları v!, türii: Iliznleıiıı miktırrı
Ay,ıınılı bilgi1.,e EKAP'ta ver alan ihale dokümanı içiırde
btılıınan idaı,i şaılnanıeden ulaşılabilir.

: H[JKIJi\.ül],I KONAĞI TOPLAN1,1 SALoNl j KAT:2
Al..API-1 /ZONGtjLDAK

: İşe başlzuna 1aril,ıiııden itibareıı l2(on iki) ııvdır

lı) Yapılacağı 1,cr

c) Siiresi

3- İhaleııiıı

a) Yapılacağı _veı, : IitJKlJN,lB l' KONAGI SOSYAI' Yz\RDIN1I.AŞMA Vli
DAY;\N l Ş N.{A V A KI; l KA'I' :2,.\ l -AP1-1 ZON Ci t.] L DAK

:22.06.2020 - ||ıOab) Taı,ihi vo sııat i

4. itıaleye katıiabilme şartlarr ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlenıiirmesintlc
u_v gulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katıln,ııı şartlaı,ı ve isteıiilen l-ıelgeler:
4.1.2. Tck|itvemıc}d t,etkili <ılJuğtınu Eöstcren İınz-a Bevannanıcsi rcıı İmza Sırkü|cri:
4.1.2.1. Gerçek kişi olınası halinde. noter tasdikli iınza l-ıel,annanıcsi.
1,1.2.2,'f nzel kişi olınası ha|incle, ilgisine göı,ı", tüzı,l kişiliğiııin <ıriııklıuı, iiyeleri vey,a



kurtıculıuı i|e ıiizel kişiliğiıı 1,i,rııetinrdeki görcı,lileri beliılen son dtıruınu gösterir Ticaret Sicil
C]azeıesi. bu bilgilerin tamanıının bir'I'icaıet Sicil Cazetesinde bulıuıınaması haliııde. bu
bilgilerin tümünil göslernrek üzeıe ilgili Ticarot Sicil Gazeteleri veya bu hususlaı,ı gajsteı,en

belgeler ile ti'uel l<işiliğin ntrter tasdikIi iınza sirktileri,
{,1.3. Şekii r.e içeriği İdari Şıırtnamecle beiirleneıı teklil'ınektubıı.
4.1.1, Şekli ve içeriği İdıııi Şaılnanıede belirl(,nen geçici tenıiııat.
4.1.5 İhale konusu işin talnamı ve.va [ıiı kısnrı alı yüklenicilere _vırptı rılanıaz.

4.2. [konomik ve mali "vcterliğe ilişkin belgeler ve [ıu lıclgelerin taşIrnası gereken
kriter|er:
İdaıe tatıflndan ckontımik ve ınali 1.,eteı,liğe ilişkin kriter bclirtilınomiştir.
-1.3. }Ieslcki vı: 

-|'cknik yetcrliğe ilişkin bcigolcr ve lıu lıelgclerin taşınıası gereken
kriterlcr:
İclare tarıil'ından ıneslcki ve teknik 1,-,elcıliğe ilişkiır kıiteı bclirtilıncnıiştir.

S.[-ikoııon,ıik açıdan en avaı,ıta.ilı teklil'sadeoe jiya1 esasına göre belirlenecektir.

6. iıaley,e sadece 1"eı,li istekliler kaılabilecektiı

7. ihale dokiiııalılnın göriilmesi:
7.1. İhale dokiimırnı, idaıenin adresinde gönilebilir.
7.2. İhaleye teklif'veıecek olanlıuın ihale dokiiınanırı EKı\P i2erinden e-imza kul]anaıak
indinneleıi zorulıl udıır.

8. Tekli{'ler, i]ıale tarih ye saatine kadar ALAPI-i SO§YAt- Y;\RDIMI..AŞN4A VE
DAYANIŞM:\ VAKl:i adrcsinc c]dcn ıcsliın cdileb!lcccği gibi, a_vnı adıcsc iacleli taahjıüllLi
po§ta vasılast,Yla da göndc,rilobiliı,.

9. İsıekliler teklifierini, Biriın iiyatlar üzeri,ıdeı,ı vereceklerdir. İhalc sonucu üzerıne ih:rlc,

,vapılan istekliyle. her bir iş kaleminin nrikıaı,ı ile btı kırlenrler için tc,klif edilcn biıim li_vatlaırn

çarplm1 sonucı.ı [ıuIunaı ioplanı bedel iizerinden birinı fil,at siizleşnre inrzalanacaktır.
l}u ihalede, işin ıtımaını için tolıl i{' vı,rilcc,ektir.

l0. İstekliler tekli l'ç,ttikleri l-ıedeliı 943'iirıdeıı az t,ılnıaıırak iizere kendi beliı,levecekleri
tutarda geçici tenıiııııt verecekleıdir.

ll. Verilen teklilleıin geçerlilik siiıesi. ihale tarilıiııdeıı itibareıı 30 (otuz) lakvim süniidür.

l2, Konsorsiy-unı olarak ihaloye 1eklil' verileııcz.

13. Bu ihaiecie elektı,onik eksilınıe 1.,apı lına.vacakt ı r.

l4.Diğer hususlır:

İhırle. Kantıııun _j8 iııci mi,ıcldç,siııdc öng(iiilen açıklaına isıenıneksiziıı ektın<ınıik açıdıın en
ırvantai lı teklif iizerinde tıirakılac,aktır.


