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Elmalı Kaymakamlığı
Osman Nuri Çınar Ortaokulu Müdürlüğü
O.N.Çınar Ortaokulu Müdürlüğüne ait okul kantini 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5l. Maddesinin l.
Fıkrasının (g) bendi göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
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Elmah İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Yeni Mah. Kavakdibi Orta Sk. No:6l Elmah

MUHAMMEN BEDEL
GEÇİCİ TEMİNAT

365
900,00
27,00

öĞnpxci sAyIsI

/

Antalya

GEÇiCİ TEMİNATIN YATIRILACAĞI HESAP No: TR7l00012009573OO0l600009l (Halkbankasl Elmalı

Şb.)

İhaleye İştirak Edenlerden Alınacak Belgeler:

1-

2-

İkametgöh Belgesi, ( Antalya İl sınırları içinde ikamet etmesi gerekmektedir.)

Nüfus Kayıt Örneği,(e-Devletten alınabilir.)
Sabıka kayıt belgesi, ( e-Devletten alınabilir.)
İhaleye katılan gerçek kişiye ait güncel sağlık raporu (Aile Hekimliğinden alınabilir.)
Geçici Teminatın yatırıldığına dair dekont veya makbuz,
6- İhaleye katılacak kişilerin ilgili Esnaf Odasından. adına kavıtlı okul kantin isletmesi
olmadığına ve ihalelerden vasaklama kararı bulunmadığına dair aldığı belge,
7- 51611986 Tarihli 3308 sayıh mesleki eğitim kanunu hükümlerine göre Kantincilik alanında alınmış

345-

ustalık belgesi, (İşyeri açma belgesinde Kantincilik alanında olmak irere "3308 sflvılı Mesleki
kanununca diizenlenen ustalık belgesine tanınan bütün haklorı kaosar" ibaresinin olması durumunda
işyeri açma belgesi, ustalık belgesi gibi değerlendirmeye alınacaktır.) Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık
belgesi veya eş değer belge bulunmaması durumunda kantincilik alanında olmak üzere işyeri açma belgesi, kalfalık,
kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı arantr. (Katılımcılar sahip oldukları bu belgelerin aslını
dosyaya ekleyeceklerdir.)
Eğer

8- Borcu yoktur yazısı (SGK'dan pirim
SGK'lı değilse; İllşlgl Yol<tur Yazısı)

borcu ve vergi dairesinden vergi borcu olmadığına dair belge,

g- İhaleye
10- İhale

gerçek kişiler katılır. (Vakıf, Dernek, Birlik ve Şirketler ihaleye katılamazlar)
Şartnamesi ve ekleri, şartname bedeli olan 50,00.-TL (Okul Aile Birliği AyniA{akdi Bağış
Alındı Belgesi Mukabili) karşılığında, Okul Aile Birliği Başkanlığından temin edilecektir. (Belge dosyaya
eklenecektir.)

l1- Kiracının değişmesi durumunda; kantine kiracı tarafından yapılan tüm tesis masrafları, kullanım
süresi ve amortisman da dikkate alınarak okul, birlik varsa ilgili oda temsilcisinin/kuruluşun ve gerektiğinde
bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ eski kiracıya, yeni kiracı tarafindan ödenir.
12- Eksik evrakla ihaleye girilmez.
NOT: İhale Şartnamesi OkuI İdaresinden temin edilecektir. İhale Şartnamesi ve İlan dikkatlice incelenip, istenen
evraklar ve belgelerin aslı dosyasında hazır bulundurulacaktır.
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