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ERTUĞRUL GAZi ANADoLU İMAM HATiP ı-iSISİ MüDüIrLüĞü

ERTUĞRUL GAZİ ANADOLU iMAM HATiP LiSESi okulu_LiSesi Müdiirliiğiine ait okul
kantini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunı.ınuıı 5 | . Maddesinin l. Fıkrasıııııı (g) bendi göre pazarlık usulü
ile ihale edilecektir.
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Okul AiIe Birliği Hesabı

)

İhaleye İştirak Edentcrden Alınacak Belgclcr:
l-İkanıctgih Belgesi, ( Antalya İl sıııır|arı içinde ikanıct etıııcsi gereknıektedir. )
2-Nüfus Kayıt Örneği,(e-Devletten alınabilir.)
3 Sabıka kayıt belgesi, ( e-Devletten alınabilir.)
4_İhaleye katılan gerçek kişiye ait gıizcel sağlık raportı (Aile I Iekinıliğinden alınabilir.)
5-Geçici Teminatın yatırıldığına dair dekoııt veya ııakbıız.
6-İhaleye katılacak kişilerin !
olmaılığına ve ihulelerdeıı yıısaklanıu korurı bulunnıaılığınıı dair aIdığı belge.
7- 516l1986 Tarihli 3308 sayıIı nıcsleki eğitim kanunu htikiinıIerine göre Kantincilik alanında
-'Jl!)!_§!!!!LW!kE
alınmış ustalık belgesi, (İşyeri açn,ıa belgesinde Kantincilik alanında olnıak iLi7.ere
Eğiıim kıınununca ılüzenlenen uslıılık belrlesine ltınınun biiliiıı lıuklOrı kuDsur" ibarcsinin olması
durumunda işyeri açına belgesi, ustalık belgesi gibi değcı,lcnd irıneye alıııacaktır.) Ancak,
katılımcılarııı hiçbirisinde ustalık belgesi veya eş değer belge bulunııaınası durumuııda Kantincilik
alanında olmak üzere işyeri açııa belgesi, kalfalık, kurs bitirn,ıe belgelerinden eıı az birine sahip olma
şartı aranır. (Katılımcılar sahip oldukları bu belgelerin aslıırı dosyaya ekleyeceklerdir.)
8-Borcu yoktur yazısı (SGK'dan piriın borcu ve vergi daircsinden vergi borcı.ı olınadığına dair

SGK'lı

değilse; İlişigi Yoktur Yazısı)
gerçek
9_İhaleye
kişiler katılır. (Vakıf, Dernek, Birlik vc Şirketler ihalel,e katılanıazlar)

belge, Eğer

l0_İhale Şartnanresi ve ekleri, şaılname bedeli olan 50.00,- l'l. (Okul Aile l}irliği Ayni/Nakdi

Bağış AIındı Belgesi Mukabili) karşılığııida, Okııl

Ailc Birliği

l3aşkanlığından temin

edilecektir. (Belge dosyaya eklenecektir.)

ll-Kiracınıır değişmesi duruınuııda; kaııtine kiracı taraflııdaıı yapIlan tüın tesis

nrasrafları,

kullanım süresi ve aııortisınan da dikkate alınarak okul, birlik varsa ilgiIi oda lemsilcisinin/kuruluşun
ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluştrırrılan kon,ıisyonca takdir edilen ıneblağ eski kiracıya yeni
kiraçı tarafıııdaır ödçn ir.
l2-Eksik cvrakla ihaleye girilnıcz.
NOT: İhale Şartnamesi Okul İdarcsinden temin ctlilcccktir. İhıle Şırinıınesi ve İlan
dikkatlice incelenip, istenen evrııklır ve belgelerin aslı d«rsy:ısındıı hazır bulundu rulıcıktır.

