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Akçay İıkokuıu Müdürlüğü

Elmalı Akçay İlkokulu Müdürlüğüne ait okul kaııtini 2886 sayılı Devlet İhale K.anuııunuıı 51.
1. Fıkrasının (g) bendi göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
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İştirak Edenlerden Alınacak Betgeler:
l_İkanıetgdh Belgesi,( Antalya İl sınırları içinde ikamet etmesi gerekmektedir.)
2-Nüfus Kayıt Öıneği,(e-Devletten alınabilir.)
3Sabıla ka;nt belgesi,(e-Devletten alınabilir.)
4_İhaieye katılaıı gerçek kişiye ait günc_elsağlık raporu (Aile Hekinıliğinden alıı:ıabiliı,.)
S-Geçici Teminiıtın yatırıldığına dair dekont vel,a malıbuz,
6-İha1 eye katı lac ak kişileı,inİ
olmadığına ve ihalelerden vasaklama kararı bulunmadığınadair aldığı belge,
7-51611986 Tafihli 3308 sayılı mesleki eğitim lıarıunı.ı hükürnlerirıtı göre Kantincililı. alzirıurıİa
alınmış ustalık belgesi, ı.İşyeri açrna belgesinde Kantincilik alarında olmeüi izere"3l!§_3y!üX!§!eiti
Efritim. kanununca düzenlenen usıalık belgesine lanffian bütün haklaıı kaosar'nibıresinin olrıası
dıınımıında işyeri açma belgesi, ustalık belgesi gibi değerlendirme5re alınacaktr.)Ancalı, katılımoıla.rı,ır
hiçbirisinde ustalık belgesi veya eş değer belge buiunrrıaması durumunda Kantincilik alanında olnıak
ü:ıere işyeri açma belgesi, kaltalık, lturs bitirme be,]gelerinden erı a:ı birine s,i:ıip oirna |şTrn
aı,aırr.(Katılımcılar sahip oldukları bu belgelerin aslını dosyal,a ekleyeceklerdir.)
8-Borcu yolttur ;yaz§ı (SGK'dan pirim borcu ve vergi dairesinden vergi borcu olmadığına dair
belge, Eğer SGK'lı değilse; hlşlgl Yoktur Yazısı)
9_İhaieye gerçek kişiler katılır. (Vakıf, Dernek, Birlik ve Şirketler ilıaleye katılamaz}ar)
1O_İhıle Şartnaınesi ve ekleri, şartname bedeli o]an 5i0,00.-TL (O&:ul Aile Biı,liği lı"l,rıi/Nlakdi
Bağış Alındı Belgesi Mukabili) karşılığında, Okul Aile Birliği Başkaırlığın,Jan temin

İh aleye

edilecektir. (Belge dosyaya eklenecektir.)

ll_Kiracınırı değişmesi dunımunda; kantine kiracı taıafından yapllan tiim ieısis

nıasraflerı,

kulianım süresi ve amortismanda dikkate alınarak okul., birlik varsa ilgili oda temsilcisinin/kuruluşıın
vc gerıktiğinde bilirkişi katilınrı;ıla oluşturulan komisyc,ıica takdir edile,ıı tneblağ eski kiı'a.cıyıı yerıi
ki racı rarafindan ödenir.
l2-Ek§ik evıakla ihaleye girilnıez.
NOT: İnle Şartnamesi Okul İetaresintlen ternin edilecektir. İnale Şartnamesi ve İlan
dilıkatlice incelenip, istenen evraklar ve belgelerin aslı dosyasında hazır bulundurulacaktır.
iğ$gg[q,alar ihale günü en gelyaüğı şaat_ö_nc,_q$neiadaJİlç$ı.]!SJ!LEğitiıı.Mı!:ğiiıL!!ğjin9
teşlim edilecektir.
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