
T.c.
FiNiKE KAYMAKAMLlĞü

FiNiKE iLÇE MiLLi EĞiTiM MüDüRLüĞü

çavdır ortaokulu İle Çavdır Şehit Mehmet Özyurt ilkokulu Müdürlüğüne ait okul kantini

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. Maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlık

usulü ile ihale edilecektir.

iHaı-E raniHi
iHALE sAATi
iHALE YERi

ADREs
öĞne ııci snyısı
MUHAMMEM BEDEL

GEçici TEMiNAT
Geçici Teminatln Yatırılacağı Banka

Geçici Teminatln Yatlrllacağl iban No

ekleyeceklerd ir.

g) ihaleye girecek gerçek kişiler

vergi borcu yoktur yazısı ve

18/Io/2o2L
10:00
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Hükümet Konağı Sahilkent Finike- ANTALYA
360 öğrenci+30 personel= 390

1.100 TL

110 TL

İş Bankası Turunçova/Antalya Şubesi
TR 95 0006 4000 0016 2610 1879 32

vergi mükellefiyetine tabi bağlı bulunduğu vergi dairesinden

SGK pirim borcu bulunmadığına dair yazıyı ihale dosyasına

iHALEYE |ŞTiRAK EDENLERDEN ALlNACAK BELGELER

a) İkamet Belgesi

b) Nüfus Kayıt Örneği
c) Sabıka Kayıt Belgesi

d) Sağlık Raporu
e) Geçici Teminat Banka Dekontu
f) rantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan 05/06.].986 tarih Ve 3308 sayllı Mesleki eğitim

Kanunhükümlerinegörekantincilikalanındaalınmışkantincilikbelgesiveyaustallkbelgesi
sahibi olma şartl aranIr. Ancak katılımcılarln hiçbirinde kantincilik ve ustalık belgesi

bulunmamasıdurumundaişyeriaçmabelgesi,kalfalık,kursbitirmebelgelerindenenazbirine
sahipolmaşartıaranır.Katlllmcılarsahipolduklarıbubelgelerinaslınldosyaya

ekleyecektir.
h) ihaleye gerçek kişiler katılabilirler. şirketler, dernekler, vaklfve birlikler ihaleye katılamazlar,

i)' isteriinin idına vekaleten iştirak kabul edilmeyecek, iştirakçi bizzat kendisi ihaleye

katllaca ktlr.
j) Daha önce kantin kiralayıp kira borçlarını ödemeyenler, kantin ihalesine katlllp teminatl

yakanlar, belirli süre kantin çalüştırıp bırakanlar ihaleye 1yıl süreyle katılamazlar,

k) Eksik EVrakla ihaleye girilmez.

l)ihaleşartnamesiVeekleri,şartnamebedeliolan1lOTLkarşıhğında,okulAileBirliği
Başkanlığından temin edilecek olup , dekont ihale dosyas|na konulacaktır,

m) aaİka kantin çalıştırmadığına dair esnafodasından belge alınacaktır,

n) vüklenicinin jeğişmesi durumunda okul kantinine yapılan sabit tesis masrafları kullanım

süresi ve amortisman dikkate altnarak, okul, birlik varsa ilgili meslek odası temsilcisinin Ve

gerektiğinde bilirkişi katlllmlyla olUşturulan komisyonca takdir edilen meblağ eski yükleniciye

yeni yüklenici tarafından ödenir,

Not: İhale Şartnamesi Okul İdaresinden temin edilecektir,

dikkatlice incelenip, istenen evraklar ve belgeler aslı

bulundurulacaktır. Söz konusu ihale dosyaları, ihale bitiminden

1o y|l sürevle saklanacaktır.

ihale Şartnamesi ve ilan

ihale dosyasında hazır

sonra okul müdürlüklerince


