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ELMALI KAYMAKAMLIĞI

İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi Müdürtüğü

İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi Müdürlüğüne ait okul kantini 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 5l. Maddesinin l. Fıkrasının (g) bendi göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
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GBÇİCİ TEMİNAT :240,00 Tl(Muhammen Bedel*yo30)
GEÇİCİ TEMİNATIN yATIRILACAĞI HEsAp No : TR160001000038703l0673500l
İhaleye İştirak Edenlerden Alınacak Belgeler:

1-İkametg6h Belgesi,( Antalya İl sınırları içinde ikamet etmesi gerekmektedir.)
2-Nüfus Kayıt Örneği,(e-Devletten al ınab i l i r.)
3 Sabıka kayıt belgesi,(e-Devletten alınabi l ir.)
4-İlıaleye katılan gerçek kişiye ait güncelsağlık raporu (Aile HekimIiğinden alınabilir.)
S-Geçici Teminatn yatırıldığına dair dekont veya makbuz,
6-Ihaleye katı lacak kişi lerini/gi ,ııdoıı, okul k

oInıodığııııı ve İIıalelerdeıı yasoklonıo korarı bııIıınmadtfunadair alclığı beIge.
7-5/6/1986 Tarihli 3308 sayılı mesleki eğitim kanuıru lıüküınlerine göre Kantiııcilik alanında

alınmış ustalık belgesi, (ışyeri açma belgesinde kantincilik alaııında olınak uzere "3308 sayıIı Mesleki
Kaıı
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, l3,.9Ti2ı
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hiçbirisinde ustalık belgesi veya eş değer belge bulunmaınası durumunda kantincilik alanında olmak
üzere iŞYeri aÇnıa belgesi, ka|falık, kurs bitirme belgelerindeır en az birine sahip olma şartıaranır.(Katılımcılar salıip oldukları bu belgelerin aslını dosyaya ekleyeceklerdir.)

8-Borcu Yoktur Yazısl (SGK'dan pirim borcu ve vergi dairesinden vergi borcu olmadığına dair
belge, Eğer SGK'h değilse; İllşlgl Yoktur Yazısı)

9-İhaleYe gerÇek kiŞiler katılır. (Vakıf, Dernek, Birlik ve Şirketler ilıaleye katılamazlar)
lO-ihale Şaıtnaınesi ve ekleri, şartname bedeli olan 50,00.-TL (okuI Aile Birliği AyniAJakdi
BağıŞ Alındı BeIgesi Mukabili) karşılığında, Okul Aile Birliği Başkanlığından temin
edilecektir. (Belge dosyaya eklenecektir,)

1l-Kiracının değiŞmesi durumunda; kantine kiracı tarafından yapılan tüm tesis masrafları,kullanım süresi ve amortismanda dikkate allnarak okul, birlik varsa ilgili oda temsilcisinin/kuruluşun
ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ eski kiracıya yenikiracı tarafından ödenir.

1 2-Eksik evrakla ihaleye girilmez.
NOT: ihale Şartnamesi oı<uı İaaresinden temin edilecektir. ihale şartnamesi ve iıan,;;;;;;;;;ff;ff;;;:

Iar,
Müd ü rlüğüne testim edilecektir.
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