
irex
l- Aga[rda ismi, yeri, gegici temina1:, yazrlt okul l<antini 2886 Sayrlr Devlet ihale Kanurru'nun 35/d

berrdine gore Pazarhk Usuli)yle yazrlr teklif alrnak ve bedel iizerirrde anlagmak suretiyle ihale
edilecektir. istekliler yapmr$ olduklarr teklif'e ba$r ohnakla birlil<te tet<lif edilen bedelin iistiine
grkabileceklerdir.

2- ihale aga[rda belirtilen tarih ve saatte Silvan itge Milli Efitim MiicliirliiIii Toplantr Salonunda
yaprlacaktrr.

3- ihale qartnamesi mesai saatleri igirrde Milli E[itinr Mi.idi.irliigii ilan panosunda gortilebilir ve
Cumhuriyet ilkokulundan temin edilebilir.

4- Telgraf veya fal<sla yaprlacak mi.iracaatlar kabul edilnreyecektir.
5- lhale neticesinde; ihale bedeli 5,000 TL ve tizerinde olan iglerde sozleEme yiiklenici ile bir adet kefil

tarafrndan imzalanacak.
6- Sozleqrne bedeli 5,000 TL tjzerinde olan ihaleler"de sozlegrle imzalanrnadan once keflle ait ikarnetgah

belgesinlifus ciizdanr fotokopisi(Tiizel kiEilerde Ticaret Sicil Gazetesi) ve kesin teminat idareyeibraz
edilecektir.

7- Bir kigi birden f'azla kantin galrgttramaz, galrgtrrabilmesi igin ttizel kigili[e sahip olmasr gerekir.
8- Daha 6nce kantin ihalelerine katrlnrrE olup, scizlegme diizerrlemeden vazgeqenler, igletme stiresi

bitmeden igletmeyi brrakrnrq olanlar ile icra takibi ile iqletnre bedeli tahsil edilen kigiler ihaleye
katrlamazlar.

inalnvn KATILACAK oLANLARDAN isrnxiLBN IIELGBLER
1- NLifus ciizdanr fbtokopisi,
2- Sabrka kaydr olup ohnadr[rna iligkin Curnhuriyet Savcrlrgrndan alrnan Adli Sicil Belgesi. Ahnan br"r

belgede "Adli Sicil Kaydt" veya "Adli Sicil Argiv Kaydr" var ise o kayrtlara iligkin mahkeme kararr
da eklenecektir.

3- ikarnetgdh belgesi
4- Geqici teminatrn yatrrrldr[rna dair banka dekontu (2 suret)
5- ihaleye katrlanlar alanlarrnda (grda tizerirre) Kantirr iqletmeciligi Ustalrk Belgesi; bu belge yoksa

Mesleki ve teknik e[itirn diplomasr, Halk Efitim Merkezi veya Mesleki Efitim Merkezinden alrnmrg
serlifika ile kurs bitirme, kalfalrk, ustalrk veya iq yeri agnra belgelerindenen az birine sahip oldufuna
iligkin belge fotokopisi.

6- Bagka bir kigi adrrra ihaleye girecek olanlar iqirr, Noterden alrnmrg vekAletname.
7- ihaleye ttizel kiqi katrlacaksa sicil kaydr, imza sirki.jleri ve vergi borcu olnradr$rrra

hazrrlanmasr gerekrnekted ir.
8- Muhammen bedeli 8.000 TL'nin i.izerinde olan ihaleler iqin kefile ait ikanretgah belgesi

fotokopisi (Tiizel kigilerde Ticaret Sicil Gazetesi) ihale komisyonun a lbraz edilecektir.

Kevfiveti ilan olunur.

Not : Yukarda istenilen belgelerden asrllan istenilenlerin asrllarr verilecek. Fotokopisi istenilen
belgelerin asrllan ise ihale komisyonu tarclfindan istenme.si halinde ihale kontisyonuna sunulmak
iiz er e, i h al eye kan l ac a k ki s il er in y an l ar r n da h a z t r bu l un d urul m a s t gere k m e kt e di r.
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