KANALİZASYON HATLARININ TEMİZLENMESİ MANAVGAT
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kanalizasyon Hatlarının Temizlenmesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

: 2013/171090

l-İdarenin

a) Adresi

. YUKARI PAZARCI 4010.SOK 9 07600
MANAVGAT/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası

-.2427461393 -2427467575

Elektronik Posta Adresi

: belediye@manavgat.bel.tr

c)

ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

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

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye
EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

Manavgat

c)

Süresi

İşe başlama tarihi 01.01.2014, işin bitiş tarihi 01.04.2014

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

Y.Pazarcı Mh.4010 Sk.No:9 Manavgat/ANTALYA

b) Tarihi ve saati

23.12.2013 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekil ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

