TC
ANTALYA VALiLiĞi

Mınıvgıt Çığlayan Anadolu Lise Müdürlüğü
Manavgat Çağlayan Anadolu Lisesi Müdürlüğüne ait okul kantini 2886 sayılı Devlet İhale
Kanrıırınun 5 l . Maddesinin l . Fıkrasın ın (g) bendi göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

IHALE TARIHI

irııır sanri

: 04.09.2019

: 10:00

Çaşamba

irıı,ı-p ynni
iHa,ıe ı»nnsi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu
: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mimır Sinan Mah. 6034 Sk.

öĞnpxci s,ıyısı

z 697

MUIlAMMEN BEDEL

GtÇiCi TEMİNAT

:

No2Mınavgıt/ANTALYA

: 58.500,00

(9/l2 Aylık

)

: 1.755,00

GEÇiCi TEMiNATIN YATIRILACAĞ| HESAP No : Manıvgıt Ha|kbank şubesindeki
t6000l05 nolu hesıp 1iBAN TR 43 0001200957400016000105)

İhaleye İştirak Eden|erden Alınacak Belgeler:
l_İkametgah Belgesi, ( Antatya İl sınırlan içinde ikamet etmesi gerekmektedir.)
2-Nüfus Kayıt Ömeği,(e-Devletıen al ınabi lir.)
3 Sabıka kayıt belgesi, ( e-Devletlen alınabilir.)
,l_İhaleye katılan gerçek kişiye aiı güzcel sağlık raporu (Aile Hekimliğinden alınabilir.)
5-Geçici Teminatın yatırıldığına dair dekont veya makbuz,
6-İhaIe_r-e kalılacak Kişilerin ilgili Esnaf Odasından. o.1ına kavuh okul kanıin isleımesi
olnuuhğıno ve ihulelerılen ııısa*kınıa kararı huIunmadığıno dair aldığı belge.
7- 516/1986 Tarihli ]308 sayılı mesleki eğitim kanunu hükümlerine göre Kanıincilik alanında
alInmış ustalık belgesi, (İşyeri açma belgesinde Kantincilik alanında olmak izere "3l!ğ;g1!2!!g!g!!
Eğiıim kanununca ılüzenlenen usıahk belpesine lanınan büıün hakları kaosar" ibaresinin olması
durumunda işyeri açma belgesi, ustalık belgesi gibi değerlendirmeye alınacaktır.) Ancak, katılımcıların
hiÇbirisinde ustalık belgesi veya eş değer belge bulunmaması durumunda Kantincilik alanında olmak
üzere işyeri açma belgesi. kalfalık. kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı araııır.
(Katılııncılar sahip oldukları bu belgelerin aslını dosyaya ekleyeceklerdir.)
8-Borcu yoktur yazısı (SGK'dan pirim borcu ve vergi dairesinden vergi borcu olmadığına dair
belge. Eğer

SGK'lı değilse; İıişiği Yoktur Yazlsı)

9_İhaleye gerçek kişiler katılır. (Vakıf, Dernek,

Birlik ve Şirkeıler ihaleye kaılamazlar)
l0-İhale Şartnamesi ve ekleri. şartname bedeli olan 50,00.-TL (Okul Aile Birliği AyniNakdi
Bağış A|ındı Belgesi MukabiIi) karşılığında, Okul Aile Birliği Başkanlığından temin edilecektir.
(Belge dosyaya eklenecektir.)
ll-Kiracının değişmesi durumunda; kantine kiracı tarafından yapılan tüm tesis masrafları,
kullanım süresi ve amortisman da dikkate alınarak okul, birlik varsa iIgili oda teınsilcisinin/kuruluşun
ve gerektiğinde bilirkişi kalılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ eski kiracıya yeni
kiracı tarafından ödenir.
l 2-Eksik evrıkla ihaleye girilmez.
NOT: İhale Şartnamesi Okul İdaresinden temin edilecektir.
dikkatlice inceleniP, istenen evraklar ve belgelerin aslı ılosyasında

Mustafa Naci ÖZMEN
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