
AKSARAY ORTAXÖY SOSYAI, YARDIMLAŞMA VE DAYANİŞMA VAKFI

ORTAKÖY ll-çEsl MERKEZ MAHALLILERiNE yE KöYLERiNT ı375 ToN KöMİR DAĞITIM (NAXLIYE }T IrAMALİYE) işl

b) T.lefon rc ftts [unara§l

c) Eletıİonü Posta Adı€si

ç) ihrl€ dokiimanıfin gği ebilereği

otaköy so§}€l Yaİd,nlaşma ve DıyBtr,şna Vdd 68400 Fatü Mrh. oRTAKoY/AKSAiAY
38235l6ı]3 _ 3t235l4747

ar§rray.ortiİoy@sydv.org.tİ

hlD§/etıp.kü.gov.t /EKAP/

2-İba]e koğusu hiaetin

.} Niteliği, titdı w mildan

b) Yap acağ y€f

c) süesi

otaköy ilç.si m€itez fiahrllclcri[c vt töylerin€ l]75lon kömiİ dağıhn (hrDaliyc ve Dakliye) hizm.' ıım işi
Ayrıntb bilgiye EKAP'ta ycr ılan ihal. dokin Dr içind. bul,man ilari şrrbimcden uli§ılabi]ir.

Aksaray İli ortaköy İçesi m€rtğz maballel€f v. töylcİ

iş€ b§laD. caİüiİdeb itibarcn l2o(YüzYirni) gtnd0r

3- Ihalenin

4. İh.ky. !.tübilne şıİd.n v. ilt Iil.. b€lgder il. yer.İliİ d.ğ€İt.ndi.n.sind. ğygrb[ıcıı kİit İ1.1.:

4.1. ihaleye İitı]ma $nl9n ve i§teıilco b.lgrlcİ:
41.2. T€klifvcrney€ yeıkili olduğunu göstereo b€lgeleı
4.1.2.1. Geİç.k kişi olması haliüde, nor., ıe§dikli imza bğ"nnam€si,
4.1.2.2. Tiiz.l kişi olmı§ı halinde, ıeuifm.ktııbunu ina]ayaffi mrcr tasdikİ inza b.ya!ı!an€si, Tüz€l kişil€rd€; isteklilerin yönetimirdeki görevliler il€
ilgisiı. gor€, ortaİlar rc onakllk orırı]arıİa (halka ffz edilen hiı§€ler hariçyüyelerinğkmculan.a ilişkin bilgileİ idafe$ EKA?'tan alıııı.. EKAP'a kaFlı
olmar€n yabancı istekiilcİ ta.afindaı is., ilgili üıkc metzuaıı dftkate al,naraı(' b€litilen hususlara ilişkin ger€k]i belgEl€r $ı,ılı.r.
4.1.3. Ş€kli v€ iç€riği idafi ŞanDamed. b€Mcn€a ıcklifmehubu,
a.ı.a. Şeıli \e iç-€fiği ldari Şaİğıam.i. b€lirlcnen g€çıcl l€mrnaı.
4.1.s ihale konusu işin t rıaDl verE br krsff slt }.ükle cilerc yaptmlaEaz.

ı) Yapılacaği yer

b) Ta.ihi ve §aati

Fatih Mrhall€si Hoknmet Korağ Kat2 6t400 ortaköy/Al§ARAY

l7.06.2022 _ l l:00

4.2. f,konomik ve mııi yecrtiğe ilişkiİ b€lg€ler ve bu b€lg.l.;. tişıDısı gğftken k irerl.rl
ida.e tarnfından ekonomik ve mali yeler]iğe ilişkin kitğ belini|neni$n.
4..], M6leki v€ Telniİ yeterlile ilişıin bek.re. vc bu belgdt.i. tışıDı§t g.r.le. İrite.l€r:
ldaİe ıanftndan me§leki !€ t€kıik yeter|iğe ilişkin kit€r b€Iinilmemiştir.

s.Ekonomik açdan en aı tajlı tcuif§ad..€ fi},aı c§6stDa gOrc bĞhleıccekn

6, ltaley. sad.* y€rıi iğcldileİ İatübilCrıdİ.

7. ibate dokünanlDl[ gö.üln §i:
7.1. hrl€ d.kğma4 idrr.nin aitr.sind€ go.0lcbiln.
?l. lialcye tcklifilrc.il olaİlaft ibrlc doküDaıını EKAP arzerinden c-imz külanaİık indirm€l€ri zoİuİ]udü.İr

6. T€klifl€ı ih.le taih ve §aaıine kadat ortaköy sos}"l Yaİüınlaşma !€ DayaD§Iİa vald Müdüİtüğü adresiİe €IĞı lesün edilebil.c€ği gibı a}nl adr€ss ideli
taahlrodo posta lEsııaslyla da gönderilebilir.

9. I9ekliler leİliflcrini. Binn ffü€tt , nz..iıden v.rec€k]€rdn. iha]e sonucu iize.ine ihale yapılm i§t€kliyıe, te. biİ iş katenhiD bftt ! iIe bu }alenteİ için t tlif
cdil€n biriİt fiyalların çarpımr soıucu bırlütran toplan b€del oz€riftteı birim fiyaı södeşne inzala.a§jltf,
Bu ihalede, işiı tamad için t klifv.ril€c.kn.

ı0. Ist€ldiler leklif.riuği bcdclin yo3'üfd.n az dDanaL 02ğç reodi b€kleyec.klği futEda 8§ici teninst verec€klerdn

ı ı. veril€r l€İlifle.iı g.ç.rlilit sür€sı ihrlc ıaİiıiDd.r itılortn $ (Dol§an) rakviD 8iınrdü.

t2. Kofforsiyüın o|arak ihr]eye teklif verilerrcz,

ır, Bu itnl€de eleklİo!ft ckliltrnc yğılnı}ağt!İ.

ı4J'üğGr hüludır:

lhalede Uygulaİıacak sııır D€ğer Kai$yısı (R) : Diğer Hizmell€r/0,7l
T.ılifi sEır.tğerin alhnda ka|aİ isteklilerd€d KlnrD ]8 iİci madde§ine göre açıklarna ist€n.cektir

oıt İöy ilç€§i ncrtcz DahıIeı€riD€ ı/a koykriİc l3?5 loo könğ dağrmı (natliyc !E hanaliy.) hizn€.,]rmr 4734 §aytü kmu itak Krı§ nın 19uDcu
midd.siı. görc açü it l€ u§üliı il€ ih.k .dileo.ktir. İhrlcye iliştin amn§lı bilgl'l€f aşağd! t ğ ,lm,Lr,if:

hd. Kıylt Nonıruı | frıusl3üg

l-idate ı


