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Süre ve Yaklaşılr Maliyet Bilgileri

ı lın süresi

Yasal Kapsam

İ|ın Sürcsi İçin Yaklışılr Maliyct

Oı,tali Alım

Sınır Dcğer

Pcrsoncl Çalıştırılmısına Dayalı
,\lı ını

:14
,. |3 bl2

: 2 adım l35.238,00 - 270 489,00

: Hayır

: İhalenin 1,aklaşık maliyeti eşik değerin yarısına kadar

Hizmet: Hay[-ü20620ü5ıurılıi ıle tlcııcıcgırenröneıııcliksonrasıgelenilanlaıdasodecesınırıleğerbilgisiiçinonlonifade
elnücküe.lür.

AıtAÇ Kİ RALAM.\ ıliZl\1 ],],ti ALlNACAKTIR

:(|]ı_:i);9 ıĞi,ı,iuq i)(iıın,ı,iıı },ıı_[, fttıııAıtıııN,ı iı.ı_i.sj i,.)ııı.\ı,ı Ecil'iM KAPSAMINDAKİ 125 ORTAöĞRETiM
iıı ııı.ı.,:İsir,ıiı ı2 tıüAı, ı,,\ [_!t lr.iith_t]\i, il i, l,.1]ij,{li1!]i(i } ],..ji,]ı i|l].1,) l]4§lN,!,\ İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19

unçunraddesinegöreaçıkihaleusutüileihaleedilecektir İhaleyeitişkinayrıntılıbilgileraşağıdayeralmaktaür:

İ hıılc Kıyıt Nunrarıısı
l -ltlareı-ıiıı

a) Adresi : liükii*ııeı l(rırııığı i(ıt{:2 RIJI|ARKENT/AYD|N Kamilpaşa Mıhallesi 0 09670

l}tjHARIrEN'|'iı\\' DlN

b) Telefonve faks numarası : 256]}913995 - 2s(iJ9l292l

c) Elektronik Posta Adresi : lrııhıırkent09@nıclı.gov.tr

ç; İhale dokünıanınıı,ı görülebileceği internet : https://ekap kik.gov,trlEKAP/
adresi

: 20181396426

2()(ii-](ı|(} [ia;i,i"İ§ı iis;ı].ı:ıiıı yIı,t, BI]HARKENT İLçEsİ TAşIMALI EĞİTİM
K :t ı,9Aı\ l IN D A i,{ i 1 2_i { ) ıtTAÖĞ RETi M öĞnoııcİsiıı ix ız ınlçı,A BUHARKENT
iı-t,: ı,:s iı n ı,;ııi ı,i§ ııı,ı,. ıı,ıı,l AşıMA işi
A_v. rıntılı hiİgiye llK,\},'t;r yer ılııır ihale dokümını içinde bulunan İdari şırtnameden
ulaşılahiliı,.

Buh2rl(eıit İlç* üiitli liği§inı foliidürlüğü

İşe başlama tarihi l7"09.ztilrt, işin bitiş tarihi 14.06.2019

Fl ükiinıeı Kıını,:, lılıı: 2 lit ü }tA RKl!N'|'/AYDl N

28.01i,201,9 - l0:.tt)

2-ılıale konusu hizınetiıı

a; Niteliği, türü ve miktarı

b) Yalıılacağı ycr

c) Saircsi

_]- lhalonııı

ı) Yal-ıılacağı yeı,

b) Tarihi ve saati

4. ihalcl,e katılıbilmc şırtları vc istcnilcn belgelcr ile yctcrlik tlcğcrlcn«lirnıcsindc uygulanacak kriterler:

4.1. ihılcye katılma şartları ve istenilen belge|er:
,1.1.2. l,eklifvenneye yeıkili ulJıığunu gösteren İmzı Bcyannanıesi velı İııızı Sirküleril

4.1.2.I. Cerçekkışi oln,ıası I-ıaliııde, noter tasdikli in-ıza beyanıraıııcsi,

tızcre ilgili Ticarcr Sicil (jazeleleri veya bu l-ıtısuslar| göstorcn belgolcr ile ttizel kiŞiliğııl noter tasdik|i imzasirküleri,

].t.J. Şekli ve içoriği İdari Şarınamcde bclirlenen teklil'n,ıcktubu

{.!.{. Şekli ve içeriği İdari Şaıınamede belirlenen geçici tenıinıt,

4. l,5 ihale konusu işin tırl.ı-]an] ü veya bir kısı-ırı alt yüklenicilcre yalıtırılaııaz_

{.1.6 1,t1zel kişi tarafından iş deneyimini göstermek tir.rc sunulan belgeniıı, liizcl kişiliğin yarısından olması halinde,

tioaret Vc sanayi odasl/ticarct odası biinyesinde bı.ılunaıl ticaret sicjl ı-ıreınrırlııkları veya serbest m r ya da serbest

n.ırıhascbcci mali nıiişavir taraflırdaır ilk ilan tarihinden so|]ra dilzcnlelıcn vc diızcnlencliği tarihten geri olarak bu Şartın

korıınduğunu gös[eruıı. standart fonııa tıygun belge,

_1.2. lil<tlnomil< vc nııli vctcı,liğc iIişl<in lıclgolcr vc bıı bclgclcriıl t:lşıürrılsl gcıckcn l<ritcrlcr:

ldare tarıfındaıı ekononliIi ve ınali yetcrlığc ilişkin kritcr [ıc|irtilnıcnıışıir

1.J. ]\,lesleki ve'fclinil< r,ctcrliğc ilişkin belgcler vo bu bclgelcı,in tıış!ıııiısı gcı,ckcıı kritcrler:

J.J.l. İş ıJenel,İnıini giistcıc|r bclgclcr:

Son tıeş yıl içinde bedel içercn bir sözleşme kapsamında kabul işleınlerı

koııtısu,iş veya beırzcr işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler vel,a
tan]anllanan ve teklif edilen bedelin 7o 25 orarıından az olmamak iiaere, ihale

tekııolo.1ik tiriin deneyim be|gesi.
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4.4. Bu ihaledc benzer iş olarak kabul cdilecek işler:

4.4.1.

tler tilrlii öğrenei ve pııısonel tışını{ıjılığt lıenzer iş olııı,ılr {iahul ı:ılilctr:lıtiı:

5.[,ikonoınik açıdan en avanta.jlı teklifsadece fiyat esasına göre belirleııccektır

6. İhalcyc sadece yerli isteklilcr katı|abilecektiı

7. İhalc dokiimaıııırın görülı-ııcsi ve satın alıırnıası:
7.I. ihalc dokümanı, idareııiıı adresinde görülebilir ve 2i}jı '{'lli q l üı iı i iı:tıııı karşılığı lJuharkent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Eğitim
r]!:]i |,isı adresİnden satın alınabİ|jr
7.2, İhalcye teklif verecek olaırların iha|e dokümanını satıır almaları veya EKAt' üzeriııden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

l]osla \ asıtaslyla da göndcrilebilir

9. isteklilcr teklitlerini. Birin,ı fyatlar üzerinden vereceklerdjr ltrale sonucıı i.izerine ihale yapılan istekliyle, her bir iŞ kaleminin miktan ile bu kalemler

için teklil edilen birinı til,atlarııı çarptlnl sotlucu buluıraır toplanl bedcl ıizeriırdcı,ı biriııl fiyatsözleşme imzalanacalıİır.

Bu ihalede, kısnıı teklil' verilebilir.

l0. istckliler tektilettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzerc kendi belirleyeceklerİ tutarda geçİcİ temİnat vereceklerdİr.

l l. Veriloır tekliflerin geçerlilik süresi, i]rale tarihinden ''16rlgn ,}t} (ıiıı'ıı:ıııı takvinı günüdür.

l2. Konsorsiyunı olarak ihaleyc teklif verilemez.

l J.l)iğcı, hususlırr:
ilıale, Kaııunun 38 iıroi ınaddcsinde öngörtilen açıkJanra isteıımeksiziıı ckonon,ıik açıdan en avantajlı teklif iizerİnde bıralolacalıtıı.
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