
BANKA

Konıı: Banka Prornosyoır llralesi

PRoMOSYONLI iHALl-] KAR.,\RI VE iLANI
Cönen ilçc MiLli Eğitin Miidiirlüğü

l0/0,]/20l6

Banka Pıomosvoııu Iha]e Numarasr :101611

:Gönen ilçc Milli Eğitiıİ Müdü1,lüğü

: Kuau]uŞ Mah. Yllmaz Yiicetüİk Cad.
No :l /R 1()900 Gijnen -BALIKESiR

) Telefon vc Faks Nuınarası :0266'762 39 97 0266762l1 19

) Elektroıik Posta Adresi iİre ıl l 0'.iin
2-Iha]c konusu ihalcsi

3lhale Ljsulii

Kurumriuki ÇıJışın Person<l Salısı

:Ranka Promos

tl Pcrsonel Eılül 20l6 15 Şubat 20l6 ayı itlbariyle)

47 j4 sa\ ılı ihole Kanııııuı,a lahi olınarın
Kıpajı l]rl \e nçık Arnırmd l .ulü

: 876 Kadrolu. l Adet,l/C'li Personei, 7 Aylıksız izinde vc

-Kuı-uün
: 3.] 8].853^9j Tl, (] 5 Şubat 2016 avı vcrilcı,iııe göre)

lanı Iaı,ih ve Saati

-Promiısyon ihalesi Taı,ih vc Saali

a saygı.vla duyuruIur.

-Proıİosyon ihalesi Toplantı

1lln vllütllülıl

: Gönen ilçe Milli |ğ!!!!Lv!E!!4qğL
: ll/0j/20l6 Saat: 14.00

Biınka Pronosyonu ihale Konrisyonu 10rc3/20l6 Perşeınbe günii, saat l6.00'da yaptığr
toplantıda, banka pıomosyoıl ihalesinde ul,gulanacak kriterleİ Ve şartnamcyi hazır]amlşt1l.
Yukanda beliıtilen t.u,ih ve saatlcrdc promosyon ihalesi toplaırtısıı,ıı. ihalenin kapalı zarf vc açık
arttürma usu]i'ı ile yaprlııas;nl, lıanka promosyonu ihalc iıam ve eklerinin kurumun intcrnet
adresiııde yayınlanınaslna, ilgilj hankalaril bi]nkc pro]nos)on ihal(si Da\et Mektrıhu verilııcsini.
karaİ bağlamıştır.

Banka Proünosvon ihalesinde Uyqulanacak Kİiterler :

|- BJnkJ P|UInU.\on jh.le.ilrdc.,ltcLi tanllanıeJğ belilıilen )anIar c\il\ allll,,r]k rapılaeckıır.
]- Bcn-kı Pruınu:ionıı jhıle icnnımcs: re Jiger belgeler h!]ı: ,. a,lre.inde
(,.jİiilel)ilrİ
İ- Ekoııomik açıdaı,ı el1 avaı]tai lı tcklif Kapalı zarf ve açık aıtımra ıısullcri ilcbcli cnccektir.
,1 Teklifleı. en geç 21/03/2016 ilçc Milli Eğitim Miidairlüğü toplantl odasında ilıaleye katılacak
banka yetkilileri tarafindaı,ı kapalı zarf içcrisinde getirilecektir. Teklif zarf'ları Kon,ıis1,on ve diğer
banka yelkilileriııin huzurıında açılacaktır.Kapalı zaıIla ikinci teklifler alınacaktır.ikiııci
tckliflerdeıı sonra en yüksek teklil-l \,eren 5 (beş) bankanln katılacağ] açık aı,tlrma yöntcn]i1,1c ilıale
sonrıcu belirlcncccktir.

BANKA PROMOŞYON[I IHALE

|2l103/2016 saaü:

Şrıbe Müdi]lü

KOMlsY()NU

isnııi

İlçe Milli
Harcaına yetkilisi

EK:
l Bania Pİomos\onu ilrale Şartnaıırcsi

Gerçekleştimrc Göıevlisi

I Iasaül

'fürk-Eğiliüll ilçe't cmsilcisi
yctkili sendika Tenısilcisi


