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ANTALYA-KEPEZ iLÇE MİLLİ EGİTİM MÜDÜRLÜGÜNE BAGLJ OKUL VE KURUMLARIN KANTİN İHALESİ İHALE İLANI 

MUHAMMEN BEDELi GEÇiCi TEMİNAT (9/12 ay 

İHALESi YAPILACAK OKUL ADI YILLIK 
üzerinden komisyonca 

iHALE TARİHİ iHALE SAATi İHALE YERİ 
AYLIK belirlenen MUHAMMEN 

(9/12 Ay) Bedelin %3 ) 

Ünsal ilkokulu 5000 45.000 1.350,00 TL 03.02.2022 10.00 Barış Mahallesi Sakarya Bulvarı Kepez Yeni Hükümet Konağı 65/A .Kat:3. 07080 

Okullara ait okul kantinleri 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 51.maddesinin 1 fıkrasının ( g) bendine göre pazarlık usula ile ihale edilecektir. 

İhaleye İştirak Edenlerden Alınacak Belgeler: 

1-tkamelgfilı Belgesi, ( Antalya İl sınırlan içinde ikamet etmesi gerekmektedir.)
2-Nüfus Kayıt Ômeği,(e-Devletten alınabilir.)
3 Sabıka kayıt belgesi, ( e-Devletten alınabilir.)
4-thaleye katılan gerçek kişiye ait güncel sağlık raporu (Aile Hekimliğinden alınabilir.)
5-Geçici Teminatın yatırıldığına dair dekont veya makbuz,

Kepez/Antalya 

6-thaleye katılacak kişilerin ilgili Esnaf Odasından, adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama karan bulunmadığına dair aldığı belge,

7- 5/6/1986 Tarihli 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu hükümlerine göre Kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi, (tşyeri açma belgesinde Kantincilik alanında olmak Ozere "3308 saytlı Mesleki Eğitim Kanununca
düzenlenen ustalık belgesine tanınan bütün hakları kapsar" 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 olına şartı aranır. (Katılımcılar sahip olduklan 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; ttişiği Yoktur Yazısı)
9-llıateye gerçek kişiler katılır. (Vakıf, Demek, Birlik ve Şirketler ihaleye kattlamazlar)

!O-İhale Şartnamesi ve ekleri, şartname bedeli olan 100,00.-TL (Okul Aile Birliği Ayni/Nakdi Bağış Alındı Belgesi Mukabili) karşılığında, Okul Aile Birliği Başkanlığından temin edilecektir. (Belge dosyaya eklenecektir.)

1 !-Kiracının değişmesi durumunda; kantine kiracı tarafından yapılan tüm tesis masraftan, kullanım süresi ve amortisman da dikkate alınarak okul, birlik varsa ilgili oda temsilcisinin/kuruluşun ve gerektiğinde bilirkişi
katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ eski kiracıya yeni kiracı tarafından ödenir.

12-Eksik evrakla ihaleye girilmez.
13-thale Şartnamesi İlgili okul Müdürlüklerinden temin edilecektidhale şartnamesi ve İlan dikkatlice incelenip, istenen evraklar ve belgelerin aslı dosyasında hazır bulundurulacaktır.
14-Geçici Teminatlar ilgili okul Müdürlüklerinin Okul Aile Birliği hesaplarına yatınlacaktır.

NOT: İhale Şartnamesi Okul İdaresinden temin edilecektir. İhale Şartnamesi ve İlan dikkatlice incelenip, istenen evraklar ve belgelerin aslı dosyasında hazır bulundurulacakhr. 
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