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SN ihalesi Yapilacak Okul Adr Muhammen Bedel
Gegici Teminat (Muhammen

Bedelin 7o30 u)
ihale Tarihi ihale Saati ihule Yu.i

1 Ali Mumcu ilkokulu 280,00TL. 84,00TL. 14.10.2015 10.00

Yeni Mahalle Hirkiimet Konagt

Elmah Ilge Milli E[itm
Mudurlugu

Ok ril-u ait okul kantinleri 2886 sayrh Devlet ihale Kanununun 51. maddesinin 1 fikrasrmn (g) bendine gore pazarhk usulu ile ihale

edilecektir.

inaleye lgtirak Edenlerden Almacak Belgeler:
a) Ikametg6h Belgesi
b) Niitus Kayrt 0me$
c) Cumhuriyet Savcdr$rndan almacak sabrka kayrt belgesi
d) ihaleye katrlan gergek ki*f'e ait saghk raporu (Saghk Ocaklanndan atrrnabilir.)

e) Gegici Teminatrn Bankaya yatrnldr$rna dair benka dekontu . Hesap no ihale qartnamesindedir

F Kantin kiralama ihalelerinde katdrmcrlardan 05106i1986 taxih ve 3308 Sayrh Mesleki
E$itim Kanunu hiikiimlsrine g<ire Kantincilik Alanrnda Almmrg "Ustahk Belgesi"
olma gartr a"ranlr. Ancak katrhmcilann higbirisinde ustahk belgesi bulunmamasr
durumunda; "Kantincilik alanmda olmak iizere', ig yeri agrna belgesi, kaltairk, kurs
bitirme belgelerinden en az birine sahip olma ;aru aramr. Katrhmcrlar sahip olduklan
bu belgelerin ashm dosyaya ekle,veceklerdir.

dairesinden "Vergi Borcu Yolitur Yazrsr ve SSK veya Ba$kur'on {lan Prim Borcu
Bulunmadr$rna dair yazr" almacak r,"e ihale dosyasma eklenecektir. (Konuyla ilgili
ihale Sartnamesinin detayh incelenmesi)

katrlacaktrr.
> Daha 0nce kantin kiralayrp kira borglanm ridemeyenler, kantin ihalesine katrhp

teminatr vakanlar helitli hir eiite katrtin r.slrsfrnn hrralrenlnr. ihalevp I .rrrl ciirar;le
katrlam-g-er&angi bir okul kanlini bulunttnd$rna dair belge

F ihale $artnarnesi ve ekleri, $artname bedeli oian 50.00 TL.(Ola{ Aile Birligi
Ayni/hlakdi Ba$rq Ahndr Belgesi Mukabili) karsrh*sda Okul Aile Birligi
BaqkanhSrnden temin edilecektir. (Belge dosyaya eklenecek)

kullarum siiresi ve amortisman dikkate alinarak, okul, birlik varsa ilgili meslek odasr
temsilcisinin ve gerektiginde bilirkigi katrlrrmyla olugtrirulan komisyonca takdir edilen
rneblag, eski ytikleniciye yeni yiiklenici tarafindan ddenir

NOT: ihale $artnamesi Okul idaresinden temln edilecektir. ihale gartnamesi ve ilan dikkatlice
incelenip' istenen evraklar ve belgelerin ash ihale dosyasrnda hazrr bulundurulacaktlr. 56z
konusu ihale dosyalnn, ihate hitirninden sonra okul miidiirliikleriuce l0 yrt siireyle
saklqnacaktrr. ,.'":. ;::;i::r'.''--.


