ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ
 

İhaleler



2014 Yılı Pazar Yerlerinin Çadır Direklerini Takma ve Sökme Hizmeti Alım İşi (Düzeltme İlanı)

Tar h : 20/11/2013

2014 Yılı Pazar Yerler n n Çadır D rekler n Takma ve
Sökme H zmet Alım İş (Düzeltme İlanı)
DÜZELTME İLANI
ÇADIR DİREKLERİ TAKMA VE SÖKME HİZMETİ ALINACAKTIR hale ed leceğ lan ed lm şt r. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı
maddes ne göre aşağıdak hususlarda , düzeltme lanı yayımlanmasına karar ver lm şt r. Tekl fler n hazırlanması ve sunulmasında düzelt len
maddeler n esas alınması gerekmekted r.
İhale Kayıt Numarası : 2013/150515
1- İdaren n
a) Adres : MERKEZ MAHALLESİ PİRİ REİS CADDESİ NO.5 ÇEKMEKÖY ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2166000600 - 2166000661
c) Elektron k posta adres : nfo@cekmekoy.bel.tr
ç) Ön yeterl k/İhale dokümanının görüleb leceğ nternet adres : https://ekap.k k.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülten n n tar h ve sayısı : 25.10.2013 - 2463
b) Gazeten n adı ve tar h (yayımlanmış se) : BİZİM GAZETE - 28.10.2013
3- Düzelt len [madde/maddeler ] şunlardır

DÜZELTME İLANI
2013/155115 İhale Kayıt Nolu “2014 YılıÇadır D rekler Takma Ve Sökme H zmet Alımı” hales ne a t İlanın 4.3.2.maddes “Haftanın bel rl günler nde
farklı sokaklarda aynı anda pazarkurulduğundan yüklen c en az 320 adet Q 75 mm çapında boru d rekler kend malı olarak bulundurmak zorundadır.”
bares madde metn ne sehven yazılmışolup, dar şartnamen n bu maddes ve lana da yansıyan kısmı “Bu madde hükmüneyer ver lmem şt r”
şekl nde yen den düzenlenm şt r.
Mevcut İlan :
İlanın 4.3.2. maddes : Haftanın bel rl günler nde farklı sokaklarda aynı anda pazar kurulduğundanyüklen c en az 320 adet Q 75 mm çapında boru
d rekler kend malı olarakbulundurmak zorundadır.

Düzeltme Sonrası İlan:
İlanın 4.3.2. maddes : Bu madde hükmüne yer ver lmem şt r.

/

