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A§TALYAvAIlLİĞi

sığıdn hkoı.uııı/onıokuıo MOdııİlüğü
ANTALVAA,iANAVoAT/§&gırin İlkokulu Mudürlüğlne ait oku| kıntini 2886 sayı|ı Devlet
lhalc kınununun 5l. Mgddesinin l. Fıknsının (g) bendi goıe pazarııı usulü ile ihale edilecckıir.

İıtALğ TARİüIİ

:27.08.20l8

iu.tır sı,rri
iııırr yrni

:

öĞRENCİ §AYısl
MUHAMMIN BEDEL

:200,ffiTL

r l0:00

Mınavgıt İçe Mllli Eğillm Müıtürlüğü
: Mimar Sinın Mah,6034 Sokak Mınavgıt

iııııı ıonısi

:

255

Gİçİcİ Tf,MİNAT
: 60,00 TL
GEçicİ TEMİNATIN YATIRILACAĞI HESAP No ; T,c. z,,ıal

B.M8navgıı şb.660332ı+500ı

İhılcyc İşürak Edenlerden Alıııcak Belgeler:
lJkameıg6i Belgesi, ( Anıalya ll sınırlaıı içinde ikamet elmesi gerekmektedir.)
2-Nlfus Kayı Örneği,(e-Dcvlettcn alınabilir.)
3 Sabıka kayn belgesi, ( e-Devletten alınabilir.)

,l-|haleye katılan gerçek kişiye ait gıııcel
sağlıii raporu (Aile HekimIiğinden alınabilir.)
i,Gcçici 'ltminatın yaııflldığna dair dekont veya makbuz,
6-1haleye kat iu"ukkişi|rrin iın,fı Eroof odor,;doo, odu,; kru,
, o*uı kourin i"trrr,"ri
oırrıorıığıııo.r,u ihııınlerrüe,, nsnkınmo korn huıuıınııııiığıno

_

dŞ-ali,g;b"|g;---.-

7- 5/6l1986 Tarih|i 3308 sayılı mesleki cğitim kanunu hUklİıleriİe
gore kantincilik alaıııda
alının ış uslalık belgesi, (İşyeri açma bclgesinde Kantincilik
alanında olmak 0zerc "33l]8 suvlı MesltAi

]

ibaresinin olması

kıg. brırĞ"rurı dııruınunda kon(incilik alanında olıı)ak
işyeri açma belgesi, kalfalık,.kurs biıirme belgelerinden
en az birine sahip olma şarıı araııır.
(Kaıılımcılaı sahip olduklan bu bclgelerin aslını dosyay-a
eklcleceklerdir.)
&Boıtu yoklur yazısı (sGJ('dan pirim borcu ve vergi dairesinjen
hiçbirisinde. ustalık belgesi veya eş değer

ü_zere.

vcrgi borcu otmadığına dair
SGK'lı değilse; İlişığı Yoktuı-Yazısı)
*il:l":"rı* Uişiler İaııln. (Vokı[ Demek. Bir|ik vc Şirketler ihaleye kaıılamazlar)

belge, Eğer

Belgesi Mukabili) karşılığında, okul Aile
1"_ğj
(Belge 1']"o,
dosyaya
eklenecekıir.)

ll,kiracının değişmesi

durumun«la; kantine

"iı-ii,"'i;i,ei'ir,n,",
ıiiııei Brşk..i,er;;;-."n."l;';il.".i;.

kiracl ıaıafından yapllan ıüm tesis

masraf']arı.
kullantm §ürcsi vo amorlisman da dikkate allnarak okııl,
birlik vana ilgili oda ternsiİcisi"i,/k;;i;;;;; r.
gereıtiğindc bilirkişi katılımıyla olıışturulan komisyonca
ıardir ediıen meblağ eski kiracıya yeni kiracı
tarıfından ödenir,

l2_Ekik cvrıkla ihalcye girilmcıNOT: Ihıle Şarınımc§i Okul İdıresinden ıcmln ediıcceııir.
ihale şırınames| ve
incelenip, istenen evrıklar ve betgclerin aslı dosyısındı
hızır bulunduiuııc!ktır.

llın ılikkıılice

fvluammer 5ARiDEMlR
llce MIiIi Eğitim l,']üdürü

