T.c.
ANTAtYA VALiLiĞi
Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Manavgat EVliya Çelebi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğüne ait okul kantini 2886
sayllt DeVlet iha le Kanunu'nun 51. Maddesinin 1fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulü ile ihale
ed ilecektir.

iHAtE TARiHi

:?4l08l20L7

iHALE sAATi

:11.00

iHare yrni

iHAtE ADREs

öĞnerııci sıyısı
MUHAMMEN BEDEL
GEçici TEMiNAT
GEçici TEMiNAT|N
YATlRlLAcAĞl HESAP No

:Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
:Mimar Sinan Mahallesi Manavgat/Antalya
|462
:1.500,00 TL.
:45,00 TL.

:76132216-5001 (TR85 OO01 OO03 3176 1322 1650 01)

ihaleye iştifak Edenlerden Alınacak Belgeler.
1. ikametgah Belgesİ, (Antalya il sınlrlarl içinde ikamet etmesi gerekmektedir.)
2. Nüfus Kayıt Örneği, (e-Devletten alınabilir,)
3. 5ablka kaylt Bel8esi, (e-Devletten alınabilir,)
4. İhaleye katılan gerçek kişiye ait Eüncel sağlık raporu, (Aile H e kim liğind e n a lına bilir.)
5. Geçici teminatln yatlrlldlğına dair dekont Veya makbuz,

7.

ir
61^a6,6,no ve ihalelerden vasoklama karorı bulunmodığınoda

a ld

ığı belge,

göre Kantincilik alanında
7-5/6l1986 Tarihli 3308 sayıll rrıeslell egitim kanunu hükümlerine
alanında olmak üzere "3308 sgyıh
allnmlş ustallk beIgesi, (işyeri açma belgesinde Kantincilik

6r]-4!.[f,ninlı.r9

dr-rr.rnd. işyeri açma belgesi, ustalık bel'esi

,:"

gibi

alınacaktır.)Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustallk.beIgesi
,":_P9:l
üzere işyeri açma belgesi, kalfalık,
be"ğe buıunmaması durumunda Kantincilik alanında olmak
nır.(katılımcıla r sahip oldukları bu
kur! bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı ara
belgelerin aslını dosyaya ekleyeceklerdir,)

ffi-rı*oir."yu

8.8.B-orcuyokturyazısı(Sc«,danpirimborcuVeVergidairesindenvergiborcuolmadığınadair

g.

belge, Eğer sGK'tl değilse; ilişiği Yoktur Yazlsl)
g-İrİaleve gerçek kişiler katıl,r. (Val,,t, Dernek, Birlik ve Şirketler ihaleye katılamazlar)

50,00.-TL (Okul Aile Birliği AYni/Nakdi
10. 10_ihale şirtnamesl ve ekleri, şartname bedeli olan

oağışalındıBelgesiMukabili)karşılığında,okulAileBirliğiBaşkanlığındanteminedilecektir.
(Belge dosyaya eklenecektir.)

yapılan tüm tesis masrafları,
1ı. il_tiracınln değişmesi durumunda; kantine kiracı tarafından
varsa ilgili oda
kullanım süresi ve amortismanda dikkate alınarak okul, birlik

temsilcisinin/kuruluşunVegerektiğindebilirkişikatlllmlylaoluşturulankomisyoncatakdir

edilen meblağ eski kiractya yeni kiracı tarafından ödenir,
12. 12-Eksik evrakla ihaleye girilmez,

ihaIe Şartnamesi ve ilan
NoT: ihale Şartnamesi okul idaresinden temin edilecektir,
hazır bulundurulacaktır,
dikkatlice incelenip, istenen evraklar ve belgelerin as|ı dosyasında

