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MANAVGAT KAYMAKAMLIĞI
çAĞLAvAN oRTAoKuLu ıırü»ünıüĞü
ÇağlaYan Ortaokulu Müdürlüğüne ait okul kantini 2886 sayılı Devlet ihale Kanuııunun
Maddesinin l. Fıkrasının (g) bendi göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
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MANAVGAT ŞUBESi
İhaleye İştirak

f, denlerden Alınacak Belgeler:
l-ikaınetgdh Belgesi. ( Anıalya il sınırları içinde ikamet etmesi gereknrci.,
2-Nüfus Kayıt Örneği.(e-Devletten a|ınabi lir.)
3 Sabıka kayıt be|gesi, ( e_Devletten alınabilir.)
4-ihaleye katılan gerçek kiş iye aiı püncel sağLık raporu (Aile Hekimliğinden
alınabilir.)
5-Geçici Teminatın yatırıldığına dair dekont veya makbuz,
6-Ihalcve kaıılacak kişilerin ilgili Esnaf oılasınıtan. oülına kovıtı ohul kunlin
işlelnıeşi
oImuılığına ve ilıulelerılen yasaklama karıırı bulunmaılığına dair aldığı belge,
7- 5/6/1986 Tarihli 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu hükümlerine göre
Kantinci|ik alanında
alınmış ustalık belgesi, (İşyeri açma belgesinde Kantincilik alanında olmak
ürere ''ü!ğ_wyı!ıUc!!9!!
ibaresinin olııası
durunıunda işyeri açma belgesi, ustalık belgesi gibi değ".ı"ndirr*y" olracakıır.)
Ancak,
kaııllmcılann hiÇbirisinde ustalık belgesi veya eş degeİ belge bulunmaması
durunıunda İanıincilil
alanında olmak üzere iŞYeri açma be|gesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden
en az birine sahip olma
şartı aranır. (katılınıcılar sahip oldukları bu beIgelerin aslını dosyaya ekleyeceklerdir.)
8-Borcu yoktur yazısı (SGK'dan pirim borcu ve vergi dairesinden
vergi borc,, ,i , ,.:iıi,ına dair
_
belge. Eğer SGK'lı değilsel İlişiği Yoktur Yazısı;
9-iha|eye gerçek kişiler katılır. (Vakıf, Demek, Birlik ve
Şirketler ihaleye kalılı.ııiızııır)
lO-ihale Şartnamesi ve ekleri, şartname bedeli oian 50,0b.-TL
1okul aile Birliği A_v;i,4.]akdi
Bağış Alındı BeIgesi Mukabili) karşılığında, okuI Aile Birliği
Başkanlı!,ndan ı",rin
ediIecektir. (Belge dosyaya eklenecektir.)
ll-Kiracının değiŞmesi durumunda; kantine kiracı tarafından yapılan
tüm (esis masralları.
kullanım süresi ve amortisman da dikkate alınarak okul,
birlik varsa ilgiIi oda tenısilcisinin/kuruluşuı
ve gerektiğinde bi|irkiŞi katılımıyla oluşturulan komisyonca
takdir edilen meblağ eski ki.ac,va n"ni
kiracı tarafından ödenir.
l 2-Eksik evrakla ihaleye girilmez.

N()T: lhale Şarlnamesi okul idarcsinden ıemin edilecekıir.
ihale Şartnamesi
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