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FiNiKE iLçE MiLLi EĞiTiM MüDüRLüĞü

Şehit ismail çalkan ilkokulu Müdürlüğüne
Kanununun 51. Maddesinin birinci fıkrasının (g)

edilecektir.

iHALE TARiHi
iı.,ıaı-ı saari
iHALE YERi

ADREs
öĞRENci sAYlsl
MUHAMMEM BEDEL

GEçici TEMiNAT
Geçici Teminatln Yatırılacağı Banka

Geçici Teminatın Yatırılacağı İban No

ait okul kantini 2886 sayılı Devlet İhale
bendine göre pazarlık usulü ile ihale

:25/7O/2O2L
:10:O0
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Hükümet Konağl Sahilkent Finike- ANTALYA
496 Öğrenci +41Personel =540
780
100
Finike ziraat Bankasl

TR410001000733335774105002

iHALEYE iŞTiRAK EDENLERDEN ALlNAcAK BELGELER

a) İkamet Belgesi
b) Nüfus Kayıt Örneği
c) Sa bıka Kayıt Belgesi
d) sağllk Raporu
e) Geçici Teminat Banka Dekontu
f) Kantin kiralama ihalelerinde katlllmcllardan 05/06.1986 tarih ve 33O8 sayılı Mesleki eğitim

Kanun hükümlerine göre kantinci|ik alanında allnmlş kantincilik belgesi veya ustallk bel8esi

sahibi olma şartı aranır. Ancak katılımcıların hiçbirinde kantincilik ve ustalık belgesi

bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine
sahip olma şartı aranır. Katılımcılar sahip oldukları bu belgelerin aslını dosyaya

ekleyeceklerdir.
g) ihaleye girecek gerçek kişiler vergi mükellefiyetine tabi bağll bulunduğu vergi dairesinden

vergi borcu yoktur yazısı ve SGK pirim borcu bulunmadığına dair yazıyı ihale dosyasına

ekleyecektir.
h) ihaleye gerçek kişiler katllabilirler. Şirketler, dernekler, vakıfve birlikler ihaleye katllamazlar.
i) isteklinin adına vekaleten iştirak kabul edilmeyecek, iştirakçi bizzat kendisi ihaleye

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

yakanlar, belirli süre kantin çallştlrlp bırakanlar ihaleye 1yll süreyle katllamazlar.
k)

l)

m)
n)

Eksik Evrakla ihaleye girilmez.

ihale şartnamesi Ve ekleri, şartname bedeli olan 100 TL karşılığında, okul Aile Birljği

Başkanlığından temin edilecek olup, dekont ihale dosyasına konulacaktır.
Başka kantin çalıştırmadığına dair esnaf odasından belge alınacaktır.
Yüklenicinin değişmesi durumunda okul kantinine yapılan sabit tesis masrafları kuIlanım

süresi ve amortisman dikkate alınarak, okul, birlik varsa ilgili meslek odası temsilcisinin ve
gerektiğinde bilirkiŞi katlllmıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ eski yükleniciye
yeni yüklenici tarafından ödenir.

Not: ihale Şartnamesi okul idaresİnden temin ediıecğktir.
dikkatlice incelenip, ist€nen evraklar ve belgeler aslı
bulundurulacaktır. 5öz konu5u ihale dosyaları, ihale bitiminden
10 yll süreyle saklanacaktır.

ihale Şartnamesi ve ilan
ihale dosyasında hazır

sonra okul müdürlüklerince


