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FlN iKE KAYMAKAMLlĞl

FiNiKE iLçE MiLLi EĞiTiM MüDüRLüĞü

lsmail Erol Ortaokulu Müdürlüğüne ait okul kantini 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
51. Maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
iHALE TARiHl
lHALE sAATl

lHAtE

YE Rl

ADREs

öĞRENci sAYlsı
MUHAMMEM BED EL
GEçlcl TEMlNAT
Geçici Teminatln Yatlrllacağl Banka
Geçici Teminatln Yatırılacağı iban No

17.09.2019
11.00
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Hükümet Konağı Sahilkent Finike- ANTALYA

240
450 TL
50 TL
Zira at Banka5| Turunçova Şubesi

TR 45 0001 0007 3360 9529 8850 01

iHALEYE işTiRAK EDENLERDEN ALlNAcAK BELGELER
a) lkamet Bel8esi
b) Nüfus Kaylt orneği
c) Sabıka Kayıt Be lgesi
d) Sağlık Ra poru
e) Geçici Teminat Banka DekontU

f)

Kantin kiralama ihalelerinde katlllmcllardan 05/06,1986 tarih Ve 3308 saylll Mesleki eğitim
Kanun hükümlerine göre kantincilik alanında allnmlş kantincilik belgesi veya ustallk belgesi

olma şartl aranlr, Ancak katlllmclların hiçbirinde kantincilik Ve ustallk belgesi
buIunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine
sahip olma şartt arantr. Katlllmcllar sahip oldukları bu belgelerin aslını dosyaya
ekleyecekle rdir.
lhaleye girecek 8erçek kişiler Vergi mUkellefiyetine tabi bağll bulunduğu vergi dairesinden
vergi borcu yoktUr yazlsl Ve sGK pirim borcu bulunmadığına dair yazı allnarak ihale dosyasına
sahibi

g)
h)

i)

j)

eklenecektir.
lhaleye gerçek kişiler katılabilirler. Şirketler, dernekler, vakıf ve birlikler ihaleye katılamazlar.

isteklinin adlna Vekaleten iştirak kabul edilmeyecek, iştirakçi bizzat kendisi ihaleye
katllaca ktlr,

Daha önce kantin kiralaylp kira borçlarlnl ödemeyenler, kantin ihalesine katıllp teminatl
yakanlar, belirli süre kantin çalıştırıp bırakanlar ihaleye 1yıl süreyle katılamazlar,
k) Eksik Evrakla ihaleye 8irilmez
l) lhale şartnamesi Ve ekleri, şartname bedeli olan 50,00 TL nin ,ilgili okulun okul Aile Birliği TR
46 0001 0007 3360 9529 8850 01 iban Nolu hesabına yatlrllarak okuI Aile Birliği
Başkanlüğlndan temin edilecektir.( Belge dosyaya eklenecektir)
m) Başka kantin çallştlrmad ığına dair taahhütname (okUldan teslim alınacak)
n) Yüklenicinin değişmesi durumunda okul kantinine yapılan sabit te5i5 masraflarl kullanlm
süresi Ve amortisman dikkate allnarak, okul, birlik Varsa ilgili me5lek odasI temsilcisinin Ve
gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluştUrUlan komisyonca takdir edilen meblağ eski yükleniciye
yeni yüklenici tarafından ödenir,

Not: ihale

Şartnamesi okul idaresinden temin edilecektir, ihale Şartnamesi ve ilan
dikkatlice incelenip, istenen evraklar ve belgeler aslı ihale dosyasında hazır
bulundurulacaktır.5öz konusu ihale dosyaları, ihale bitiminden sonra okul müdürlüklerince
l0 yıl süreyle saklanacakt!r.

