TC
MANAVGAT KAYMAKAMLIĞ|
Çağlayan İıkokuıu Müdürlüğü

Manavgat çağlayan İkokulu Müdürlüğüne ait okul kantini 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
5 l. Maddesinin 1. Fıkrasının (g) bendi göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
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: Manavgat ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
: Mimar Sinan Mah. Manavgat /Antalya
:

5000.00 TL (BeşbinTürk Lirası)
MUHAMMEN BEDEL
: l50,00 TL (Yüzelli Türklirası)
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İhaleye İştirak Edenlerden Alınacak BelgeIer:
l-İkametg6h Belgesi, ( Antalya il sınırları içinde ikamet etmeSi gerekmektedir.)
2-Nüfus Kayıt Ömeği,(e-Devletten al ınabilir.)
3 Sabıka kayıt belgesi, ( e-Devletten alınabilir.)
4_İhaleye katllan gerçek kişiye ait güncel sağllk raporu (Aile Hekimliğinden allnabilir,)
5-Geçici Teminatın yatırıldığına dair dekont veya makbuz,
6_ihaleye katılacak kişilerin ilgili Esnuf odasından, 0ılıno kuııılı okul kanıiıı işleımesi
olmatlığına ve ilıalelenlen vasaklama kararı bulunmaılığına dair aldığı belge,
7- 516l1986 Tarihli 3308 sayllı mesleki eğitim kanunu hüküm|erine göre Kantincilik alanında
alınmış ustalık be|gesi, (İşyeri açma belgesinde Kantincilik alanında olmak izere "!l!!;g1!-!!g!9f!
Eğilim kanununıa ılüzenlenen ustalık belılesine ıanınıın biitün hakları kınsar" ibaresinin olmasl

d*,.,,d"lş),.,l"çmabelgesi,ustalıkbelgesigibideğerlendirmeyeaIıııacaktır.)Ancak'

katılımcıların lıiçbirisinde ustalık belgesi veya eş değer belge bulunmaması durumunda kantincilik
olma
alanında olmak üzere işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirıne belgelerinden en az birine sahip
ekleyeceklerdir,)
aslını dosyaya
şartı aranrr. (Katılımcılar sahip oldukları bu belgelerin
vergi dairesinden vergi borcu o|madığına daiı
ve
pirinr
borcu
(sck,dan
yazısı
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8_Borcu
belge, Eğer SGK'll değilse; ilişiği Yoktur YazısD
ı_İhuı"y" gerçek kişiıer katılır. (Vakıf, Dernek, Birlik ve Şirketler ihaleye katılamazlar)
ıO_ihaİe §artnamesi ve ekleri, şartname bedeli olan 50,00._TL (okul Aile Birliği AyniNakdi
Bagış Alİndı Belgesi Mukabili) karşılığında, Okul Aile Bir|iği Başkaı,ılığıırdan temin
edilecektir. (Belge dosyaya ekIenecektir.)
ll_kiracının değişmesi durumuııda; kantine kiracı taraf,ıııdaıı yapllan tüm tesis masrafları,
ku|lanlm süresi ve amortisman da dikkate alınarak okı.ıl, birlik varsa ilgili oda temsilcisinin/kuruluşun
yeni
ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ eski kiracıya
kiracı tarafından ödenir.

l2-Eksik evrakla ihaleye girilnıez.
NoT: İhaıe şartnamesi okul İılaresinden temin edilecektir. ihıle şırtnamesi ve İlın dikkatlice
incelenip,istenenevraklarvebetgelerinaslıdosyasındahazırbulundurulacaktır

