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ERTUĞRUL GAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ERTUĞRUL GAZi ANADOLU iMAM HATiP LiSESi MÜDÜRLÜĞÜ oku|u-Lisesi
l . Fıkasının (g)

Müdürlüğüne ait okul kantini 2886 sayılı Dev|et ihale Kanununun 5l. Maddesinin
bendi göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
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İhaleye İştirak Edenlerden Ahnacak Belgeler:
l-ikametg6h Belgesi, ( Antalya il sınırları içinde ikamet etmesi gerekmektedir.)
2_Nüfus Kayıt Örneği,(e-Devletten aIınabilir.)
3 Sabıka kayıt belgesi, ( e-Devletten alınabiIir.)
4-ihaleye katıIan gerçek kişiye ait güncel saglıkraporu (Aile Hekimliğinden
alınabilir.)
5-Geçici Teminatın yatırıldığına dair dekont veya makbuz,
6-ihaleye katı|acak kişilerin ilı!ili Esnaf od«sıİdan, o.1ına kavıılı okuI
konrin işleımesi
trlıtıtıtlığtııo ve ihıılelerden yusqkkınru karan hulutımatlığınoİajır
aldığı

beğ

l:lx

7, 5/6l1986 Tarihli 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu hükumLrine göre
Kanıincilik alanında
açma belgesinde Kantincilik alanında olmak rj|zere,,3308 savıtı
Mesleki

lİ:illi:|s;lj,,!l-ır,erı

]

ibaresinin olması

*l*..r], ustalık belgesi gibi değertendirmeye alınacaktır.) Ancak,
:::.İ]lli:i _,ll:i
,r.çT,ustalık belgesi
.
katıIımcıların
hiçbirisinde
ueya efd"ge.'beıg"
alanlnda olmak üzere iŞYeri açma belgesi, ı<aİfaıık, kurs
bitirİe belgelerinden en az uirine satıİp olma
şartl aranlr. (katıIımcılar sahip oldutlan bu belgelerin aslınl dosyaya
ekleyeceklerdir.)
8-Borcu Yoktur Yazısı (SGK_'dan pirim borcu ve vergi
dairesinden ,ergi bo.cu olmadığına dair
belge, Eğer SGK'lı değilse; iıişigi Yoktui Yazısı;
kişiler İatılır. (Vakıf, Demek, Birlik ve
Şirketler ihaleye katılamazlar)
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,lelgesi
edilecektir. (Belge
dosyaya
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eklenecektir.)
durumunda; kantine kiracı tarafından yapılan
ıüm tesis masrafları,
kullanım süresi ve amortisman da dikkate a|ınarak
okul, uirıiıt ua.ra ilgili oda temsilcisinin/kuruluşun
ve gerekıiğinde bilirkiŞi katılıınıyla oluşturulan
komisyonca takdir ed]Ien meblağ eski rİr.",v, y.ri
kiracı tarafından ödenir.

ll-kiracının değişmesi

l2-Eksik

ev

rakla ihatel,e girilmez.

NoT: Ihale Şarınamesi okul idaresinılen ıemin eı]ilecektir.
ihale şarınamesi ve ilan
dikkatlice inceleniP, istenen
evraklar ve belgelerin aslı ttosyasında hazır butund urulacaktır.

