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1. Aqa[rda ismi, yeri, gegici teminatr yazir kantin, agrk alan, salon vb. yerler 2886 Sayrh Devlet Ihale

Kanunun 35/d ve 51/g maddelerine gore kiraya verilecektir.
2. Ihale gartnamesi Okul Miidtirliiginden 10 TL bedel kargrhlrnda ahnacaktrr..
3. Telgraf veya faksla yaprlacak mtiracaatlar kabul edilmeyecektir.
4. Daha once kantin, agrk alan, salon vb. yerler ihalelerine katrlmrg olup, s<izlegme di.izenlemeden

vazgegenler, igletme siiresi bitmeden igletmeyi brrakmrg olanlar ile icra takibi ile igletme bedeli tahsil
edilen kigiler ihaleye katiamazlar.

5. Istenilen belgelerin ash veya noter tasdikli olanlar verilecektir. Ash idarece gortilmiig ibaresi olanlar da
kabul edilecektir.

6. Yi.iklenicinin deligmesi durumunda; kantin, agrk alan, salon vb. yerlere yaprlan sabit tesis masraflarr,
kullanrm siiresi ve amortisman dikkate ahnarak okul, birlik, varsa ilgili meslek odasr temsilcisinin ve
gerektifinde bilirkigi katrhmryla olugturulan komisyonca takdir edilen meblaf, eski yi.ikleniciye yeni
ytklenici tarafindan nakit olarak odenir.

iu.q.Lnyn KATILACAK oLANLARDAN isrnNirnN BELGELER
1- Ntifus ciizdanr fotokopisi,
2- Sabrka kaydr olup olmadrfrna iligkin Cumhuriyet Savcrh[rndan alman Adli Sicil Belgesi. Ahnan bu

belgede "Adli Sicil Kaydr" veya "Adli Sicil Argiv Kaydr" var ise o kayrtlara iligkin mahkeme karan da
eklenecektir. Aynca kantin, agrk alan, salon vb. yerlerin ihalesini alan kigi ve yarunda gahgtrracafr
elemanlar hakkrnda YizKrzartrcr Suglardan(Uyugturucu kullanmak yada satmak, yaralamak,cinsel taciz,
hrrsrzhk v.b.) dolayr herhangi bir sorugturma yada kovugturma varsa ihale tek taraflr olarak fesih edilecek.
Bu konuda Kagakgrhk Istihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Daire Bgk.dan, Kagakgrhk ve Org. Suglar

$ube Mtid.den bilgi ahnacak)(Ash)
3- Ikametgdh belgesi (Ash)
4- Gegici teminatm yatrrrldrfrna dair banka dekontu (Ash)
5- $artname bedelinin yatrrrldrlrna dair belge
6- Kantin igletmecilifi Ustahk Belgesi; Katrhmcrlarrn higbirisinde bu belge bulunmamasl durumunda

Mesleki E[itim Merkezinden ahnmrg sertihka ile kurs bitirme, kalfahk ve iq yeri agma belgelerinden en
az birrne sahip olanlar ihaleye katrlabileceklerdir.(Istenilen belgeler Milli Egitim Bakanh[rnca verilmig
olmasr gerekmektedir.) (Ash)

7- Bagka bir kigi adma ihaleye girecek olanlar igin, Noterden ahnmrg vek6letname ile ihaleye
katrlabileceklerdir. Ihale uhdesinde kaldrgr takdirde belge sahibi tarafindan iqletilecektir.(Ash)

8- ihaleye girket, dernek, vakrf v.b. ttizel kigiler, kurumlar ve basit usul vergi mi.ikelleflerikatiamazlar.
9- Kantin, agrk alan, salon vb. belge sahibinin igletmesi zorunludur.

Ke1.fiyeti ilan olunur.
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Not
l) Yukanda istenilen belgelerden asillart istenilenlerin asillart verilecek. Fotokopisi istenilen belgelerin
asillart ise ihale komisyonu taraftndan istenmesi halinde ihale komisyonuna sunulmak ilzere, ihaleye
katilacak kisilerin yanlarmda haztr bulundurulmast gerekmektedir.
2)ihaleler ,Sil+ulanmiiqe Milli E{itim Mildilrlilgil'nde $ube Mildilril Baskanl$tnda toplanfi salonunda
yapilacakttr.


