
REYHANLI iL<;E MiLLi EciTiM MUnURLUCUNDEN
Asagida ihalesi yapilacak olan okulun adr, muhammen bedeli, gecici teminati, ihale tarih ve saati yazih olan okul kantinleri 2886 Sayili Kanunun 511g

maddesi geregince kiraya verilecektir

S. iSiN ADI KANTiN YILLIK SON MURACAA T iHALE iHALE VERiN ALANI MUHAMMEN otctct TEMiNA T TARiH VE SAAT TARiH VE SAA rt
0 BEDELi
1 Yunus Emre Ilkokulu Kantin ihalesi 16 m2 14.400,00 TL 432 TL 12110/2017 12/10/2017 ilc;eMilli Egt. Mud.

10:00 10:00

ihale Sartnamesi il~e Milli Egitim Miidiirliigii ve Okul Miidiirliiklerinin ilan panolarmda gdrulebilir.

1- ihaleye katilacak olanlar ihale zarfi dosyasma koymalan gereken evraklar.
a) istekliler adma vekaleten katilmak isteyenler, noter tasdikli vekdletnamelerini ve imza sirkiilerini komisyon baskanligma ibraz edeceklerdir.

ihaleye vekaleten katilacak olan kisi savcihk raporu ile niifus ciizdam fotokopisini de teslim edecektir.
b) Kanuni Ikametgah Belgesi ve niifus ciizdam fotokopisi
c) ihaleye katilacak kisiler, geeici teminatlarun Okul - Aile Birliginin belirtilen hesap numarasma yanracaklar ve dekontu komisyona teslim

edeceklerdir. Banka dekontunun aciklamalar kismmda hangi okulun ihalesine kanlacak ise 0 okulun ismi ve teminan oldugu aynca katilan
kisinin ismi belirtilecektir. Aciklamalar eksik veya yanlis yazilmasi halinde kisi dosyasi ihalede degerlendirmeye almmayacaktir.

d) Kantin Kiralama ihalelerinde kanhmcilardan 05/06/1983 tarihli ve 3308 Sayih Mesleki Egitim Kanunu hiikiimlerine gore kantincilik alanmda
almrms "Ustahk Belgesi" veya "i~yeri Aema Belgesi " sahibi olma sarti aramr. Ancak; katihmcilann hicbirisinde ustahk belgesi veya 'Isyeri
Acma Belgesi bulunmamasi durumunda, kalfahk , kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olmasi sarti aranacaktir.

e) Son 6 ay icerisinde Cumhuriyet Savcrhgmdan ahnnus olan Sabika Kayrt Belgesi.
f) Okul Aile Birligi Yonetmeliginin 20. Maddesi 5.flkrasl geregi, yapilacak ihalelere katilacaklardan ilgili mesiek odasmdan adma kayith kantin

isletmesi bulunmadigma ve ihaleden men yasagr olmadrgma dair beIge istenecektir.
g) Gercek Usulde gelir vergisi miikellefi oldugunu gdsterir vergi dairesinden almrms yazr veya ihaleyi aldlgl takdirde Ger~ek Usuide gelir

vergisi miikellefi olacagma dair noterden aIml~ oldugu taahhiitnameyi komisyon ba~kanhgma ibraz edeceklerdir. Gotiirii Vergi miikellefi
olanlar ihaleye ahnmayacaktlr.
Yunus Emre ilkokulu : Ziraat Bankasl TR760001000330748164135001

iHALE KOMiSYONU

iHALEYi KAZANAN MOSTECiR YEDi (7) GUN i<;ERiSiNDE SOZLE~MEYi YAPMAKMECBURiYETiNDEDiR.
2- iHALEYi KAZANDIKTAN SONRAVAZGE<;ENKi~iLERiN TEMiNATI GERi ODENMEZ VE BiR YIL i<;ERiSiNDE YAPILAN BA~KABiR iHALEYE DE KATILAMAZLAR.
3- KANTiNi <;ALI~TIRMAKTAiKEN KiRA BEDELiNiN yOKSEK OLDUdu GEREK<;ESi iLE SOZLE~MEYi FESH EDENLER iHALELERE KATILAMAZLAR.
4- iHALEYE KATILACAKOLAN KiSiLER MORACAATLARINI YUKARIDA BELiRTiLEN TARiH VE SAATE KADAR iHALE KOMiSYON BASKANLIGINAYAPMALARI GEREKMEKTEDiR.
5- POSTA, TELEFON VE TELGRAFLA YAPILANMORACAATLAR i~LEME ALINMAYACAKTIR.


