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İhalcye İştirak Edenlerden AIınacak Belgcler:
gerekmektedir.)
l_ikametgah Belgesi, ( Antalya il iınırlan içinde ikamet etmesi
2-Nüfus Kayıt Örneği,(e-Devletten al ıırabilir,)
3 Sabıka kayıt belgesi, ( e-Devletten alınabilir,)
alınabilir,)
4-İhaleye kaılan gerçek kiş iye ait güııcel sağhk raporu (Aile Hekimliğinden
S-Geçici Teminatın yatırıldığına dair dekont veya makbuz,

olnuuhğııııı ve ihalelerılen yasuk!unıa kıırorı bulunnuuhğıııa dair aldığı belge,
göre Kantincilik alanında
7_ n6^g86 T^r,rhli 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu hükiimterine
savıIı Mesleki
alınınış ustallk belgesi, (işyeri açına belgesinde Kantincilik alanında olınak uzere "3308
olması
ibaresinin
Eğiıim kanunun"a ııür"nıenrn usııırk beıorsine ıonınon büıiıı, haküa kııoşur"
b.ıgesi, ustalık belgesi gibi değerlendirıneye alınacaktır.) Ancak,
dr"**rd" lşy*,
"ç*"
katılııncıIarın hiçbiri.ind" ustallk belgesi veya eş değer belge bulunınaması drırumunda Kantincilik
olnıa
alanıııda olmak üzere işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerindeıı eıı az birine sahiP
aslını dosyaya ekleyeceklerdir.)
şartl aranlr. (katıllmcılar sa|ıip oldukları bu belgelerin
S-Borcu yoktur yazısı (SCK'dan pirinı borcu ve vergi dairesindeı'ı vergi borcrı olınadığııa dair
be

değilse; ilişigi Yoktur Yazısı)
9_ihaleye gerçek kişiler katılır. (Vakıf, Dernek, Birlik ve Şirkctler ihaleye katılaınazlar)
lg-İhaİe §artnamesi ve ekleri, şartname bedeli olan 50,00.-TL (Okul Aile Birliği Ayni,Nakdi
Bağış Alındı Belgesi Mukabili) karşılığında, okul Aile Birliği Başkanlığından temiır

lge, Eğer

SGK'lı

edilecektir. (Belge dosyaya eklenecektir.)

ll-Kiracının değişmesi duruınuııda; kantine kiracı ıarafından yapllalı tüm tesis masrafları,
kullanım süresi ve amortisınan da dikkate alınarak okul, birlik varsa ilgili oda temsilcisinin/kuruluŞıın
ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulaır komisyonca takdir edilen ııeblağ eski kiracıYa 1'elıi
kiracı tarafından ödenir.
l2-f, ksik evraklı ihaleyc girilmez.

NoT: ihale şırtnamcsi okul İdarcsindcn temin edilecektir. İhalc Şartnıımcsi vc İlan ılikkatlice
incctenip, istenen evraklar ve belgclerin aslı dosyasında hazır bulund urulacaktır

