
.. . İHALE İLANI 
DZ.K.K.LIĞI AKSAZ ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI (MARMARİS/MUĞLA) 

150 adet "L Koltuk" mal alımı işi TSK Orduevleri, Askeri Gazinolar, Kışla Gazinoları ve 
Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinin-27'nci.maddesine göre açık ihale usulü ile 
ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda y:er,alr.naktadır: 
İhale kayıt numarası 
1 - İdarenin 

·a) Adresi : Aksaz Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı 
Aksaz/Marmaris-Muğla 

b) Telefon ve faks numarası : Tel.:0 252 421 02 02 / 2700-2904 Faks: O 252 421 03 32 
c) Elektronik posta adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği
İnternet adresi

: aksaz.ozelegitim@dzkk.tsk.tr 
: www.ekm.tsk.tr 

2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 150 adet "L Koltuk" alımı. Mal alımı işi. 1 adet. Açık 

eksiltme. 
b) Yapılacağı yer : Aksaz Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı 

A!(saz/Marmaris/Muğla 
.: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe 

,., ,başlanacaktır. 
c) İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi :' Sözleşmenin imzalandığı tarihten 30 Nisan 2021 tarihine 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati j 
� 

kadar. 

J : Aksaz Deniz Üs Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı 
Marmaris-Muğla 

: 18.02.2021 saat 14:00 
'd 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve isteri.ilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
İdari Şartnamenin 7'nci maddesinde belirtilmiştir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı te�lif [ sadece fiyat esasına göre/ fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar 
da dikkate alınarak] belirlenecektir. : 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler kc}fılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi:,: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını idareden satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ak.saz Deniz Üs Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı
Marmaris-Muğla adresine elden teslim edilecektir. Açık eksiltme yapılacağından posta vasıtasıyla 

- G - - - - - --- - -

gönderilen teklifler dikkate alıım1ayacaktır. - --
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan
istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

· 1 O - İstekliler, ilk teklif ettikleri bedelin % 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik;ilıfesi,-·fl'ı�)e tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.




