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ANTALYA VALiLiĞİ
Manavgaı Yunus f,mre iıkokuıu/ortaokulıı Müdürlüğü
Manavgat Yunus Emre İIkokuIu/Onaokulu Müdiirliiğiine ait okul kantiııi 2886 sayılı Dcvleı
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Manavgat hçe Mil|i Eğitim Müdürlüğü
: Mimar Sinan Mh. Manavgat /ANTALYA
:

öĞnıNci SAyISl

:1400
:8.500,00 TL.
:255,00 TL.

MUHAMMEN BEDEL

GEçiCi Tf,MiNAT
GEÇiCi TEMiNATIN YATIRILACAĞI Hf,SAP No

:

Ziraat Bankası Manavgat Şubesi TR33 0001 0003 3138 4730,1050 0l
İhaleye İştirak Edenlerılen Alınacak Belgeler:
1_İkametgah Belgesi,( Antalya İl sınırları içinde ikamet etn-ıesi gerekmektedir.)
2-Nüfus Kayıt Örneği,(e-Devletten al ınabilir.)
3Sabıka kayıt belgesi,(e-Devletten alınabilir.)
4-ihaleye katılan gerçek kişiye ait rı?ııcelsağ|ık raporu (Aile llckiııliğinden alınabilir.)
5-Geçici Teminatın yatırıIdığına dair dekont veya makbuz,
6-İhaleye katıIacak kişilerin ilei!i Esnaf Oılüısuul«n, uülına kuyıılı 0kul kanıin işleınıesi
olmaılığına ve ihalelerden vasoklanıa karıırı bulunnıoılığınadair aldığı beIge.
7,516/1986 Tarihli 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu hiikümIerine göre Kantincilik alanında
altnmlŞ ustalık belgesi, (İşyeri açma belgesinde KantinciIik alaııında oln,ıak ijzere "3308 savılı Mesleki
Eğilinı konununca ılüzenleneıı uslolık helgesine ıanınan hüıiin lıOklorı klpsur"jbares iıı in olması
duruınunda iŞyeri aÇma be|gesi, ustalık beIgesi gibi değerlend irnıcye alınacaktır.)Ancak, katılııncılarıı
hiÇbirisinde uslalık belgesi veya eş değer belge bulunmaııası durııınunrla Kanıjncilik a|aıında olınak

üzere iŞYeri

aÇma belgesi, ka|falık, kurs bitirnıc bclgelcriııdcır eıı az biriııc sahip t,ılnıa şarıı
aranır.(KatıIımcılar sahip oldukları bu belgelerin aslını dosl,aı,a ekleyeccklcrciir.)
8-Borcu Yoktur Yazısı (SGK'dan pirim borcu ve vergi daircsinden vcrgi borcu olmadığına dair
belge, Eğer SGK'lı değilse; İlişigi Yoktur Yazısı)
9-İhaleye gerçek kişiler katıIır. (Vakıf, Dernek, Birlik ve Şirketler ihaleye katılamazlar)

10-ihale Şartnanıesi ve ekleri, şartt]ame bedeli olan 50.00,-'fl. (okııl Aile Birliği AyniNakdi
Bağış A|ındı Belgesi Mukabili) karşılığında, okul Aile IJirliği Başkanlığından temin

edilecektir. (Belge dosyaya eklenecektir.)

ll-Kiracının değiŞmesi durumunda; kantine kiracı tarafıııclan yapülaıl ti,iın tesis nıasrafları,
kullanım süresi ve amortismanda dikkate alınarak okul, birlik varsa ilgili oda tenrsilcisinin/kuruluşıın
ve gerektiğinde bilirkişi katılıınıyla oluşturulan koııisyonca takdir edilen ıneblağ eski kiracıya yeııi
kiracı tarafından ödenir.
l2-Ekik evrakla ihaleye girilmez.
NOT: İhale Şartnamesi Okul İtlaresinden temin etlilccckıir. ihılc Şırınamesi ve İlan
dikkatlice incelenip, istenen evrık]ar ve belgelerin aslı rlosl,ısın<lı hazır bıılunt| uru lacakt|r.

