
ANTALYA ELMAL| iı-Çs [4İü-Lİ oĞiriı,ı iılijnilnı-tıĞiıNE BAGLI oKı]L vE KuRuMLARIıı xıNriN iHaı_Bsi irraıo iınNı
sN lhalesi Yapılacak Okul Adı Muhanımen Bcdel

Geçici Teninat
(llfuhamnıen Bedelin

Oğrenci
Sayıları lhale Tarihi lhale saati lhale yeri

l Osman Nuri Çınar Ortaokulu 550,00 TL 165,00 TL 353 l70820l6 |0 00 Elmalı ilçe MilIi Eğitiın Müdürlüğal

2 Atatürk İlkokulu ]50,00 TL I05,00 TL 2l0 I70820l6 l I;30 Elmall ilçe Milli Eğitiın Müdtirlüğtl

3 Mehmet l'opcu ilkokulu 350,00 TL l05,00 TL )o, l70820I6 14 00 Elma|ı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

4 Akçay ilk/orta okulu 450,00 TL l35,00 TL 337 l70820l6 l 5;30 Elmalı İIçe Milli Eğitim Müdürlüğü

okullara ait okuI kantinleri 2886 saYılı Devlet ihale Kanununun 5l maddesinin l fıkrasının (g) bendine g<ıre pazarlık usulü ile ihale edilecektir

İhaleye İştiral< Edenlerden Alınacal<
a) İkaınetgdh Belgesi
b) Ntlfus Kayıt Ömeği

I}elgeler:

:] Cumhuril,et Savcılığndan alınacak sabıka kaylt belgesid) ihaleYe katılan gery;k kişiye ait sağlık raponİis"eİft-cı"rlıanndan aluıabilir.)e) Geçici Teminatın Bankaya yatınldığma cİair Uaııl<İ O"t"rru . Hesap no ihale şartnamesindedir

} Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılard an 05/06/1986 tarih ve 3308 SayıIı MeslekiEğitim Kanunu hükümlerine giire Kantincilik Alanında Alınmış ..Ustalık Beicesi,,ı;|ma Şartı aranlr. r\ncak katılımcl]arın hiçbirisiııde ,.,rİ;;jg";;;d:;İ:,durumunda; "Kantincilik alanında olmak uzere",iİ y.;İ;" belgesi, ka1falık. kursbitirıııe belgeleriııdeı| e\ az birine sahip ol.u ş".t, u.ror.. K-"trü,-"rlu. sahip o1duklanbu belgelerin asllnı dosyaya ekleyeceklerdir.} IhaleYe girecek c.erjek 
-tişiıe.'"ogİ 

ıııükellefiyetine tabi, bağlı bulunduğu vergidairesinden "Vcrgi Borcrı Yoktur İ^r,r, ve SSk ,.y" n"gı.r.,,, dan prim BorcuBulunmadığna dair Yazr" alınacak ve ihale doryu.,rİu Jl'n*"eı,ıi.. (Konuyla ilgiliIhale Şartnamesinin detaylı iucelenmesi)} İhalel'e gerÇek kişiler katılabiıi. rvrnr o"ruek ve şirketler ihaleye katılamazlar).

' [tij::'i,io'n" 
r'ekaleten iştirak kabul eaiın eyec.ı., ii,i."tçi bizzat kendi ihaleye

F Dalıa önce kantin kiralayıp kira borçlarını_ ödemeyenler, kantin iha]esine kahlıp
l"#i:*r]#anJar, 

belirli bir süre kaııiin çalışt,"| i,.rk-ı- ir,"ı"r" l 1.ıl süreyli
} Eksik evrakla ihaleye gi..r1f:l#;::.' 

o" okul kaıııini buıuıınıadığına dair beıge

} İhale Şartnamesi v-e-ekleri,l*r,u*" bedeli olan 50,00 Tl.(okul Aile BirliğiAyniAJakdi Bağış. Alındı Belgesi Mukabili) t*ş,ırg,m", okul Ai]e Bil]iğiB aşkanlığından temin edil ecektir. İB elge do syaya 
"k 

l ;";;;İ-;

ktıl]anlnı süresi l'e amorlisman dikkate alınarak, ot ı, uirin ,arsa ilgili meslek odasıteınsilcisinin ve. gerektiğindc bilirkişi katılımıyla ol,rşturriun noınlsyoılca takdir edilenmeblağ, eski yıil. leıriciye yeııi 1.tiktenici I ral.ından öjenir.

NoT: ihalc Şartnaınesi okul İı]aresinden temin_edilecektir. ihale şartııamesi ve ilan ıiikkatliceinceleniP, istcnen evraklar ve belgelerin 
".İr-'İı,rı" dosyasında ırurr. ırrırnturulacaktır. Söz

i",illl"jffii: 
dosyaları, ihaIe b-itiminden sonra okul miidiirliitderince 10 yıt süreyle



],


