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Aga$rda ismi, yeri, gegici teminat yazhkantin, agrk alan, salon vb. yerler 2886 Sayrl Devlet ihale
Kanunun 3 5 I d v e 5 | I g maddelerine g6re kiraya verilecektir.
ihale gartnamesi Okul MiidtirliiErinden 10 tt. b.a.t kargrhlrnda almacaktrr..
Telgraf veya faksla yaprlacak miiracaatlar kabul edilmeyecektir.
Daha tjnce kantin, agrk alan, salon vb. yerler ihalelerine katrlmrg olup, scizlegme dtizenlemeden
vazgegenler, igletme siiresi bitmeden igletmeyi brrakmrg olanlar ile icra takibi ile igletme bedeli tahsil
edilen ki giler ihaleye katiamazlar .

Istenilen belgelerin aslt veya noter tasdikli olanlar verilecektir. Ash idarece g6riilmtig ibaresi olanlar da
kabul edilecektir.
Ytiklenicinin depigmesi durumunda; kantin, agtk alan, salon vb. yerlere yaprlan sabit tesis masraflarr,
kullamm stiresi ve amortisman dikkate ahnarak okul, birlik,lr*ru ilgili meslek odasr temsilcisinin ve
gerektipinde bilirkigi katrhmryla olugturulan komisyonca takdir edilen mebla!, eski yiikleniciye yeni
yiiklenici tarafindan nakit olarak <idenir.
ihalenin geffaflrlr agtsmdan muhammen bedel tespittutanaklarr ve ihale ilam ayrrca okulumuzun
panosunda t hafta siireyle kalacaktrr.

in.qlnva KATTLACAK oLANLARDAN isrnNiLnN BELGELER
Niifus ctizdam fotokopisi,
Sabrka kaydr olup olmadrlrna iligkin Cumhuriyet Savcrhlrndan ahnan Adli Sicil Belgesi. Alnan bu
belgede "Adli Sicil Kaydt" veya *Adli Sicil Argiv Kaydr" var ise o kayrtlara iligkin -uik... kara' da
eklenecektir. Ayrrca kantin, agtk alan, salon vb. yerlerin ihalesini aian kigi ve yarunda galgtrracalr
elemanlar hakkrnda YizKrzartrcr Suglardan(Uyuqtur cu kullanmak yada satmak, yiralamak,cinsel taciz,
hrrsrzlrk v.b.) dolayr herhangi bir sorugturmayadakovugturma varsa ihale tek tarcflrolarak fesih edilecek.
Bu konuda Kagakgrhk istihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Daire Bgk.dan, Kagakgrlk ve Org. Suglar
$ube Mtid.den bilgi ahnacak)(Ash)
Ikametgdh belgesi (Ash)
Gegici teminatm yatrrrldrlrnadair banka dekontu (Ash)
$artname bedelinin yatrrrldrlrna ddir belge
Kanli1 igletmeciligi Ustahk Belgesi; katrhmcrlann higbirisinde bu belge bulunmamasr durumunda
Mesleki E[itim Merkezinden almmtg sertifika ile kurs bitirme, kalfahk ve ig yeri agma belgelerinden en
az bitine sahip olanlar ihaleye katrlabileceklerdir.(istenilen belgeler Milli dgiti- tiut *ttginca verilmig
olmasr gerekmektedir.) (Ash)
Bagka bir olanlar igin, Noterden ahnmrg vekd.letname ile ihaleyekatrlabilecek takdirde belge sahibi tarafindan igietilecektir.(Ash)
ihaleye girke er, kurumlar ve basit usul vergi --tik.llrfl.ri katrlamazlar.
Kantin, agrk alan, salon vb. belge bahibinin igletmesi zorunludur

Keyfiyeti ilan olunur ,, ,

1) Yukanda istenilen belgelerden astllart'istenilenlblrin asillan verilecek. Fotokopisi istenilen belgelerin
asillan ise ihale komisyonu taraftndan istenmesi halinde ihale komisyonuna sunulmak tizere, ihaleye
kn t.tl a c ak ki q il e r in y anl ar m da haz r b ul un dur ul m a s t ge r e krn e kt e dir.
2)ihaleler Silvan ilge Milli E|itim Mtidtirlilgi)'ndi Sube Madara Baskanlgmda toplantt salonunda
yapilacaktr.
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