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almaktadır:
İhale Kayıt Numarası

: 2022/1138

1-İdarenin

MERKEZ

a) Adresi

GÜLÜÇ EREĞLİ/ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası
1
Cj
c) cıeMHJ'»*
Elektronik Posta Adresi

ç) ihale doküman,n,n görülebileceği

MAHALLESİ

BELEDİYE

CADDESİ

1

67310

3723181500-3723181506
: info@guluc.bel.tr

_.
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

Mt

2-İhale konusu malın

Ko u
,k
vr 7jsr zz

16 Adet Cam Balkon ve Montaj. 3 Adet Çiftli Cam Kap. ve

r* r s r

a) Niteliği, türü ve miktarı

^ T t m e

T

^

yer a,an İha,e doküman, içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Çengel Mahallesi Sahil Bulvar. Dış Kap. No: 22 Adres

b) Teslim yeri

No-1358606265 Adresindeki Kafeteryaya
c) Teslim tarihi

;

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 20/05/2022 tarihine
kadardır.

3- İhalenin

MERKEZ MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ NO:1 GÜLÜÇ /

a) Yapılacağı yer

ZONGULDAK
28.01.2022-14:30

b) Tarihi ve saati
4. ihaleye kab.abllme Ş a r t l a „ ve ¡».eni,en belgeier İle yeterlik d e n e n m e s i n d e uygulanacak
kriterler'

İdare tarafmdan ekonomik ve mail yeterliğe İlişkin kriter belirtilmem,ştır
4

r«es« ve Teknik yeterliğe İlişkin be,geler ve bu belgelerin taş,mas, gereken

idare taraf,ndan mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5 Ekonomik aç,dan en avantaj,, «ekli, sadece fiyat esasma göre belirlenecektir.

knteHe,

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GÜLÜÇ BELEDİYESİ İSKAN İŞLERİ HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci
maddesine göre açıklama istenecektir.

