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80. Yıl Cumlıuriyet ilkokuıu Müılürlüğü

KANTiN İııALE ıL^Nı

80" Yıl Cumİırİyeİ iıkokulü }ıüdİrıİğİne aiı okul kanıini 1ü86 sayılı Dcvlct lhıle
KanunuRıın 5l " §,lıddıııiıin l . Fıkrasınıı {g) tıendi göre pazırlık usulii ilş iha!* edilecekıir.

iıı.ııu rıııiut
iuıış sııı,i
ltı.ııg ye ni
iHııf ıuııesi

öĞRtxci sıvısı
MtjHi:ll§tıiN Bi]D[ı-
ÇtrÇici Tr§rİNAT
çf,ÇiCi Tf MiNATIN
YATIRıı.ACAa;ı Hn§Alı No

:ZEll?l2Ol7
:10.{Xl

:Deııro itçc Millİ §ğiıinı Müdürlüğü
: 6ökYazı Mahaılesl Çevre Yolu Caddösı tlükümet 

'(ğnağı 
Katz

§emre / Antalyı
: ı1l (A}tio
:llylık tutır 500.00 'tL {§ Aylık Tılıır !.§0O,ü0 TL)
l?§,ü0 TL( yeınıiş beş lırd)

: Oemrc Zirııı llınkısı TR{;{000l0{»777627lil5&1500l

lhıleyc l§iirnk f,deolıtdın Aüııcnk Belgcler:
r-İkaınetgih 8elgısi, ( Anıulyı İl sınıılaı içinıİe ikamel eımesi gerckmckletİir.)
!-!rüius Kayıı Örmğ,i.(ğ-Deylüılğn alınabilir.)
3 §ııblkı lıayıı bı:!gi}§i, { e-IJiıYıçııen alınabilir.)
{-İhıleye kaıılaıı gcışek lişiyo ıh püıı,ıi sığlık ııporü (Ailc l-lekimliğinılen ülınahilir.]
5-Ceçici Teıniıaın yıııİıldlüılü dair tİekonı teya mılılıuz,
6-ihalc}$ kııülacak kışi leriıı ilı:iti h}ııınf Odor ııılııü, ııılın!ı kuııık okııl *ııııliıı işleınıeıi

olmııiığııa v{ ilıııielırıleıı yıısııklımı lıarııı bulunııuılıüına ılair ılılığı belge.
7- 5/6ll986 Tarihli 330ll sıyılı ıne§leli eğiılıı kınunu hiilıüıılcrinc gı\re Kanıincilik alanındı

alınmış u§ıılık lıe tgesi, 1lşyeıi ıçnıı belgesiıde Kanıiıçilik ılınındı çlmak üzere'"ll@5ggğ!@!1§
Eğiıiııı Kaıanıııca dlrıenlener, ü§lğh* büte§iıı€ iıırıırııııı btlıi|r, hı*lırı *oısor" ibaresinin olnıası
durunıunda işycıi açma belgcsi. tısıalık belgesi gibi değcrlendirmeye alınacaklıı.) §nıulç
Lolılııncılaıın hiçbirisindğ usıılık bclgcsi ye_ra eş d.ğ§ı bclgc bulunmımısı durunıuııdı Kaniiııailik
alanında olnıak üzere işyeri açnıa bclgesi, kalfalık, kıırs biıirnıc bclgclerindçn eı ıı lıirine sahip olnıı
şartı arüııı. (Kaıılımcılıır sahip olıluklııı hu tıelgelerin aslını ılir§yıyı cklğyecğkl€ıdir,)

ilBorcu yokluı vazı§ı {SüK'üııı piriıı borcıı v* vergi dtiıesinden vergi borcu olnıadığııa dair
lıelge, §ğe r SüK'lı df &it§el iıi§i*i Yoktur Yızısı)

9Jhıleye gerçek kişilcr kııılıı. (Vakıi Dernek. §irlik rı: Şirlıeılcı ihale},(- kaııtınıazlar)
l0-İhatc Şırlnamesi ve ekleıi. şiınnınıe bcdcli tıiın |00,00.-Tl, (Okııl Aile Birliği AyniNıkdi
Bağış Alındı Belgcsi lltukabili) Lıırşılığınıla. Okul Aile üirliği t}aşkaılığından ıcııiıı
edilecgktir. (l}clge dosr-ayı ckleıecı:klir.)
!|-Kiracııııı değişnıesi durıınruıııİı: kanıİt liracı tari,ınİdaü yopllın tüm ıesis ıııısratlaıı,

kullanını süresi ı,e amoriisınan dı dihkıig ılınaıık tıkul, bitlik vırsı ilgili odı ıcııısilcisiniıiıuruluşıır
vc g*rckıiğiıdc bi|irkişi kaıı|ııııy|a $luşıuru}an kı:nıisyonca ııkılir ııdi|eı meblağ es[i kirıcıla ycni
kirağı lıraüıdıü iı,deıi..

l1_ülışik eşrıLlı ilıııl(}i} ıılıilnıeL
NOT: İhıle Şınnımasl Okııl İı|arcsiuden tcmin tdiletcktir, İhılc furtıamesi ve İlan
dikkalliçı inccitıip, istcncn *vrıklır yi bĞlgelcriü ıslı doıytsıııdı haztr bıılundıırulncıkiır.
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