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Ibrahim Bedrettin Elmali Fen Lisesi JMiidiirliigu

Ibrahim Bearenin Elmah Fen Lisesi Miidurlugiine ait okul kantini 2886 sayih Devlet Ihale
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esinin 1. Fikrasmm (g) bendi gore pazarhk usulti ile ihale edileceKtir.

tHALETARlHi
02/08/2018
IHALE SAATI
10:00
IHALE YERI
Elmah tlge Milli Egitim Mudiirliigii
iHALEADRESi:
OGRENCt SAYISI
:482
MdHAMMEN BEDEL
GEGICi TEMiNAT
:202,50 TL
GEGICi TEMlNATIN YATIRILACAGi HESAP NO : TR160001000038703106735001
Ihaleye Ljtirak Edenlerden Ahnacak Belgeler:
1-lkametgah Belgesi,( Antalya 11 smirlaxi icinde ikamet etmesi gerekmektedir.)
2-Nufus Kayit Ornegi,(e-Devletten almabilir.)
3Sabika kayit belgesi,(e-Devletten almabilir)
4-ihaleye Katilan gerfek ki§iye
guncehaghk raporu (Aile Hekimliginden almabilir.)
5-Gepici Teminatm yatinldigma dair dekont veya makbuz,
6-ihaleye katilacak ki$ilerh//g/// Esnuf Qdasindan. adina kavitb okul kantin isletmesi
olmadisma ve ihalelerden vasaklama karan hulunmadilnnaAWw aldigi beige,
7-5/6/1986 Tarihli 3308 sayih mesleki egitim kanunu hukumlerine gore Kantincilik alamnda
a mmfe i stalik belgesi, (i§yeri acma belgesinde Kantincilik alamnda olmak dzere "3308 savih Mesleki
Egitim Xanununca dtizenlenen ustahk helsesine tamnan butiin haklan fo»7w"ibaresmin olmasi
durumunda i§yeri acma belgesi, ustahk belgesi gib1' degerlendirmeye almacaktir.)Ancak, katdimcilarm
hifbirisinde ustahk belgesi veya e§ deger beige bumnmamasi durumunda Kantincilik alamnda olmak
uzere i?yen acma belgesi, kalfalik, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma §arti
aramr^Katdimci' ,r sahip olduklan bu belgelerin ashm dosyaya ekleyeceklerdir.)
8-Borcu yoktur yazisi (SGK'dan pirim borcu ve vergi dairesinden vergi borcu olmadigma dai1*
beige, Eger SGK'h degilse; ili§igi Yoktur Yazisi)
9-ihaleye gercek ki§iler katihr. (Vakif, Dernek, Birlik ve §;rketler ihaleye katxlaraazlar)
10-Ihale §artnamesi ve ekleri, ^artname bedeli olan 50,00.-TL (Okul Aile Birligi Ayni'Nakdi
Bag1? Almdi Belgesi Mukabili) karsihgmda, Okul Aile Birligi Bajkanhgmdan temin
edilecektir. (Beige dosyaya ekienecektir.)
ll-Kiracmm degi§mesi durumunda; kantine Jtiraci tarafmdan yapilan tiim tesis masraflan,
» siiresi ve amortismanda dikkate almarak okul, birlik varsa ilgili oda temsilcisinin/ku.ulu^un
e gerektiginde bilirki§i katdimiyla olu§turulan komisyonca takdir edilen meblag eski kiraciya yeni
kiraci tarafmdan ddenir.
12-Eksik evrakla haleye girilmez.
NOT; Ihale $artnamesi Okul idaresinden temin edilecektir. Ihale §artnaroesi ve ilan
dikkatlice incelenip, istenen evraklar ve belgelerin ash dosyasmda hazir bulundurulacaktir.

ML HAMMEN BEDEL TESPIT TUTaNAGI

il9emiz, Ibranim Bedrettin Elmali Fen Lisesi Miidurlugun

ait kantimrun

i§lettirilmek uzere k'ralama bedelinin tespiti amaciyla; Okul-Ade Birligi Ybnetmeliginin
17.maddesi geregi, Kaymakamhk Makammm 16/07/2018 tarih ve 13362405 sayiii cluru ile
olu§turulan komisyonumuz, IV'OT^Olg giinu saat 10:00'da lice Milli Egitim Miidurlugunde
toplanmigbr.

Si z koausu kantinin yillik ^kira bedeli iizerinden ihaleye cikanlmasi
komisyonumuzca uygun g6rulmu§tur.

KOMISYON BA§KANI
17/07/2018 .V

Mustafa (JJOMAK
Okal-Aile Birligi Ba§k

Sayman

