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Muhammed Hamdi Yazrr Ortaokulu Miidiirliifiine ait okul kantini 2886 sayrh Devlet lhale
Kanununun 5l . Maddesinin I . Frkrasrnrn (g) bendi gore pazarhk usulii ile ihale edilecektir.
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ihaleye iqtirak Edenlerden Allnacak Belgeler:
1-ikametgdh Belgesi,( Antalya il srnrrlan iginde ikamet etmesi gerekmektedir.)
2-N iifus Kayrt Omeli,(e-Devletten al rnabilir.)
3Sabrka kayrt belgesi,(e-Devletten ahnabil ir. )
4-ihaleye katrlan gergek kisiye ait siincelsalhk raporu (Aile tlekimliSinden alrnabilir.)
5-Gegici Teminatrn yatrrtldr!rna dair dekont veya makbuz,
6-lhaleye katrfacak kisilerinilsili Esnaf Odasmdan, adma kawlh okul kantin isletmesi
olmadftma ve ihalelerden vasaklama karan hulunmad&madair aldr!r belge,
7-5/6/1986 Tarihli 3308 sayrlr mesleki egitim kanunu hiikiimlerine g6re Kantincilik alanrnda
alrnmrg ustalrk befgesi, (igyeri agma belgesinde Kantincilik alanrnda olmak izere"3308 sawh Mesle*i
E{itim Kanununca dihenlenen ustal* belsesine tanman biitfin hakla kaosar"ibaresinin olmasr
durumunda iqyeri agma belgesi, ustahk belgesi gibi delerlendirmeye ahnacaktrr.)Ancak, katrhmcrlann
higbirisinde ustalrk belgesi veya eq deler belge bulunmamasr durumunda Kantincilik alanrrrda olmak
iizere iqyeri agma belgesi, kalfahk, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma ;artr
aranrr.(Katrhmcr lar sahip olduklarr bu belgelerin ashnr dosyaya ekleyeceklerdir.)
8-Borcu yoktur yazrsr (SGK'dan pirim borcu ve vergi dairesinden vergi borcu olmadrlrna dair
belge, E[er SGK'lr de[ilse; ilisiEi Yoktur Y^nsr)
9-lhaleye gergek kigiler katrlrr. (Vakrf, Dernek, Birlik ve girketler ihaleye katrlamazlar)
l0-lhale $artnamesi ve ekleri, tartname bedeli olan 50.00.-1'L (Okul Aile Birlifi Ayni,4',]akdi
Ba$rq Alrndr Belgesi Mukabili) karqrhgrnda, Okul Aile Birlili Baqkanlrlrndan temrn
edilecektir. (Belge dosyaya eklenecektir.)
ll-Kiracrntn de!iqmesi durumunda; kantine kiracr taraflndan yaprlan tlim tesis masraflarr,
kullanrm siiresi ve amortismanda dikkate ahnarak okul, birlik varsa ilgili oda temsilcisinin/kuruluqun
ve gerektilinde bilirkigi katrhmryla oluqturulan komisyonca takdir edilen mebla! eski kiracrya yeni
kiracr tarafindan 6denir.
l2-f, ksik evrakla ihaleye girilmez.
NOT: ihale $artnamesi Okul idaresinden temin edilecektir. ihale Sartnamesi ve ilan
dikkatlice incelenip, istenen evraklar ve belgelerin asb dosyasrnda hazrr bulundurulacaktrr.
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