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Elmah Kaymakamh$r

Osman Nuri Qrnar Ortaokulu Miidiirliigi

O.N.Qrnar Ortaokulu Miidtirltiliine ait okul kantini 2886 sayrh Devlet ihale Kanununun 51. Maddesinin 1.

Frkrasmn (g) bendi gd,re pazarhk usuli.i ile ihale edilecektir.

inu,r rARiHi
inaln sAATi
iHlr n ynni
inar,nlonnsi
dGnnNci sAYrsr
MUHAMMEN BEDEL
cEcici rEMiNAr

:17.08.2017

: 10:00

: Elmah ilge Milli Egitim Mudiirliigu
: Yeni Mah. Kavakdibi Orta Sk. No:61 Elmah / Antalva
:365
:8.100,00
:243,00

GEQici TEMINATIN YATIRILACAGI HEsAp No : TR710001200957300016000091 (Halkbankasr Elmah gb.)

ihaleye igtirak Edenlerden Ahnacak Belgeler:
1- ikametgdh Belgesi, ( Antalya il srnrrlarr iginde ikamet etmesi gerekmektedir.)
2- Ntifus Kayrt Orne[i,(e-Devletten ahnabilir.)
3- Sabrka kayrt belgesi, ( e-Devletten ahnabilir.)
4- ihaleye katrlan gergek kigiye ait giincel saSkk raporu (Aile Hekimlilinden ahnabilir.)
5- Gegici Teminatm yatrrrldr$rna dair dekont veya makbuz,
6- ihaleye katrlacak kiqilerin ilgili Esnaf Odasmdan. afuna kavfih okul kantin isletmesi

olmafu{ma ve ihalelerden vasaklama karan bulunmud&ma dair aldrgr belge,
7- 5/6/1986 Tarihli 3308 sayrh mesleki elitim kanunu hi.ikiimlerine gdre Kantincilik alanrnda almmry

ustalrk belgesi, (igyeri agma belgesinde Kantincilik alanmda olmak ir"r" *33!8 savilt Mesleki Efr
Kanununca drtzenlenen ustahk belgesine tantnan biitfin haklsrt kapsar" ibaresinin olmasr durumunda
igyeri agma belgesi, ustahk belgesi gibi de[erlendirmeye ahnacaktrr.) Ancak, katrhmcrlarrn higbirisinde ustahk
belgesi veya eS deper belge bulunmamast durumunda kantincilik alanrnda olmak iizere igyeri agma belgesi, kalfahk,
kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma garh aranr. (Katrhmcrlar sahip olduklan bu belgelerin aslmr
dosyaya ekleyeceklerdir.)

8- Borcu yoktur yazsr (SGK'dan pirim borcu ve vergi dairesinden vergi borcu olmadr$rna dair belge,
Eper SGK'h degilse; itiqigi Yottur Yazrsr)

9- ihaleye gergek kigiler katrlrr. (Vakrf, Dernek, Birlik ve $irketler ihaleye katrlamazlar)
l0- ihale gartnamesi ve ekleri, gartname bedeli olan 50,00.-TL (Okul Aile Birligi AyniA{akdi Bafrg
Ahndr Belgesi Mukabili) kargrh$rnda, Okul Aile Birli[i Bagkanhlrndan temin edilecektir. (Belge dosyaya
eklenecektir.)
11- Kiracrnrn deliqmesi durumunda; kantine kiracr tarafindan yaprlan tiim tesis masraflan, kullanrm

siiresi ve amortisman da dikkate almarak okul, birlik varsa ilgili oda temsilcisinin/kurulugun ve gerektilinde
bilirkigi katrhmryla olugturulan komisyonca takdir edilen mebla! eski kiracrya, yeni kiracr tarafindan <idenir.

12- Eksik evrakla ihaleye girilmez.
NOT: ihale $artnamesi Okul idaresinden temin edilecektir. ihale $artnamesi ve ilan dikkatlice incelenip, istenen
evraklar ve belgelerin ash dosyasmda hazlr bulundurulacaktrr.
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