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DEMRE KAY]VIAKAMLIĞI

80. Yıl Cumhuriyet İlkokuıu Müdürlüğü

KANTİNİEALE İ],ANI

80. YıI Cunhuriyet İkokuüu Müatürtüğüne ait okul kantini 2886 sayılı Devlet İhale

Kanrrnunun 5 1 . Maddesinin 1. Fıkıasınuı (g) bendine göre Pazarlık Usulü ile üale edilecektiı.

iEALE TARjEi :2210|/20|8

İneıB sa,a.rİ :10.00

İgır,r ypni :Demre hçe Milli Eğitim Müdürtüğü
İHALE ADRESİ : Gökyazı Mahallesi Çevre Yolu Caddesi Hükümet Konağl Kat2

Demre / Antalya

öĞnrNci sıyısr :176 (Aktif)
MIJEAMMENBEDEL :2000TL(ikibinTLX4AytıkTutar )

GEÇİcİ TEMiNAT :60TL(Atmış TL)
DÖI«nGN SATIŞ BEDELi : 100,00 TL ( Yüz TL)
GEÇİCİ TEMİNATIN YATIRILACAĞI m,sAP No : Demre Ziraat Bankası

TR440001000777 627 81564500|

İhaleye İ§tirak Edenlerden Ainacak Belgeler:
l-İkametgnh Belgesi, ( Antalya İl sınırlan içiıde ikamet etnesi gerekmekteür.)
2-Nüfus Kayıt Örneği,(e-Devletten alnabiliı.)
3 Sabıka kayıt belgesi, ( e-Devletten alınabilir.)
4_ihaleye katılan gerçek kişiye ait güzcel sağlık raporu (Aile Hekimliğinden alınabilir.)

' S-Geçici Teminaün yatırıldlğına dair dekont veya makbuz,

6-ihaleye katılacak kışilreiın ilgili Esnaf Odaından, ailına krvıtlı okıül kantİn işletmesİ

o ye ihalelerden ııasaklama karan buI unmadığına dair aldığı belge,

1_ 51611986 Tarihli 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu htikiimlerine göre Kantincilik alanrrıda

alınmış ustalık belgesi, (şyeri açma belgesinde Kantincilik alanında o|mak iznre "!!()!;gllı Mes!g!!

Eğitim Kan ununca dikenlenen ustalık belsesine lanınan bijlün haklan iapsaı" ibaresinin olması

durumrında işyeri açma belgesi, ustalft belgesi gibi değerlendirmeye alırıacaktu.) Ancak,

katılrmcılann hiçbirisinde ustal* belgesi veya eş değer belgo bulunmaması durumunda Kantincilik

alaıında olmak iDere işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma

şartı araıır. (Katıluncılar süip olduklan bu belgelerin aslını dosyaya ekleyeceklerdiı,)

8-Borcu yoktur yazısı (SGK'dan pirim borcu ve vergi dairesinden vergi borcu olmadığına dair

belge, Eğer SGK'Iı değilse; ilişigi Yolrtur Yazısı)
9_İhaleye gerçek kişiler katılır. (Vakıf, Demelq Birlik ve Şirketler ihaleye katılamazlar)

l0-ihale şartnamesi ve ekleri, şartname bedeli olan i00,00.-TL (Okul Aile Birliği AyniAjakdi
. Bağış Alırıdı Belgesi Mukabili) karşılığnd4 okul Aile Birliği . Başkanlığından temin

edilecektiı. (Belge dosyaya eklenecektir.)
ll_Kiracının değişmesi durumunda; kantine kiracı tarafından yapılan tiim tesis masraflan,

kullaııım siiresi ve amortisman da dikkate alırıarak okul, birlik varsa ilgili oda temsilcisiıin/kuruluŞun
ve gerektiğinde biliıkişi kaulımıyla oluşfurulan korrıisyonca takdiı edilen meblağ eski kiracıya yeni

kiracı tarafindan ödenir.
l2-Eksik evrakla ihaleye girilmez.

NoT: İhale Şartnamesi Okut İdaresintten temin edilecet<tir. İhale Şartnamesi ve İlan metni
dikkatlice incelenip, istenen evraklar ve belgeIerin a§lı dosyasrnda bulundurulacaktır.
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