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MANAVGAT KAYMAKAMLIĞI

Çağlayan ilkokuıu Müdürlüğü

Manavgat Çağlayan İkokulu Mldıirlilğüne ait okul kantini 2886 sayı|ı Devlct İlıale Kantınııııtın
5l . Maddesinin l. Fıkrasının (g) bendi göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

iuıı-r rınİui : 31l10l20l7
İrr,q,ı,p saıri : 10:00
irraı-ı ynnİ : Manavgat ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İrr,1,1,nlORnSİ: : Mimar Sinan Mah. Manavgat /Anta|ya
öĞnnxci sa,yısr : ı000
MUHAMMEN BEDEL : 3.950.00 TL 1Üçbindokuzyüzelli)Tl.
GEÇİcİ TEMiNAT : 829,50 TL (Sekizyüzyirnıidokuz)Tl. 50(Elli)kuruştur.
GEÇiCİ TEMiNATIN YATIRILACAĞI tlESAP No : t6000l93(TR 92 O00l 2009 5740 00l6
000l 93)

İhaleye İştirak Eılenlerden Alınacak Delgcler:
l-İkametg6h Belgesi, ( Antalya İl sınırları içinde ikamet etmesi gerekmektedir.)
2_Nülus Kayıt Örneği,(e-Devletten alınabilir.)
3 Sabıka kayıt belgesi, ( e-Devletten alınabilir.)
4-İhaleye katılan gerçek kişiye ait püncel sağlık raporıı (Aile Hekiınliğinden alınabilir.)
5-Geçici Teminatın yatırıldığına dair dekont veya makbuz,
6-İhaley'e katılacak kişileriıı ilı!ili Esnof Oülosıııılnn. aülınu kuııı!ı okul kıınıin işlcııııcsi

ıılnuılığınıı ve iholelerılen vosoklıınıa kurıırı hulunmııılığınu dair aldığı belge.
7- 5/6l1986 Tarihli 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu hiikümlerine göre Kantincilik alanında

alınmış ustalık belgesi, (İşyeri açııa belgesinde Kantincilik alanında oImak izere"3308 sovılı Mesleki
Dğıtını konununca ılüzenlenen asıalık belpesine tanınon bülün hrıklurı kııosıır" ibaresinin olınası
duruıııunda işyeri açına belgesi, ustalık belgesi gibi değerlendirmeye alınacaktır.) Ancak.
katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi veya eş değer belge bulunınaması dlırumunda Kantincilik
alanında olmak üzere işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirııe belgelerindeıı eıı az birine sahip olnıa
şartı aranır. (Katılımcılar sahip oldukları bu belgelerin aslını dosyaya ekleyeceklerdir.)

8-Borcu yoktur yazısı (SCK'dan pirinı borcu ve vergi daircsinden vergi borcu olnıadığına dair
belge, Eğer SGK'lı değilse; İlişiği Yoktur Yazısı)

9-ihaleye gerçek kişiler kaıılır. (Vakıf, Dernek, Birlik ve Şirketler ihaleye katıtamazlar)
10-ihale Şartnanıesi ve ekleri, şartname bedeli olan 50,00.-TL (okul Aile Birliği Ayni,Nakdi
Bağış Alındı Belgesi MukabiIi) karşılığında, okul Aile Birliği Başkanlığındaır temin
edilecektir. (Belge dosyaya eklenecektir.)
ll-Kiracının değişmesi durumuııda; kantine kiracı tarafından yapılan tüıı tesis n,ıasrafları,

kullanım siiresi Ve amorlisman da dikkate alınarak okul, birlik varsa ilgili oda temsilcisiıin/kuruluşıın
ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan konrisyonca takdir edilen nıeblağ eski kiracıya veni
kiracı tarafından ödenir.

l2-Eksik evrakla ihaleyc giriImez.
NoTı ihale Şartnamesi Okul İdaresinden temin ediİecektir. ihale Şırtnamesi ve iIan dikkatlice
incelenip, istenen evraklar ve belgelerin aslı tlosyasında hazır bulund urulacaktır


