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Sir,VeX riinK TELEKOM KIZANADOLU imevr nArip
risnsi KANTix inern irexr

Aqafirda ismi, yeri, gegici teminatr yazhkantin, agtk alan, salon vb. yerler 2886 Sayrh Devlet ihale

Kanunun 35/d ve 51/g maddelerine gore pazarhk usuli.iyle kiraya verilecektir.

ihale gartnamesi Okul Miidiirlti$inden altnacaktr..
Telgraf veya faksla yaprlacak miiracaatlar kabul edilmeyecektir.

Daha once kantin, aqrk alan, salon vb. yerler ihalelerine katrlmrg olup, sozlegme di.izenlemeden

vazgegenler, iqletme siiresi bitmeden igletmeyi brrakmrq olanlar ile icra takibi ile igletme bedeli tahsil

edilen kigiler ihaleye katiamazlar.
istenilen belgelerin ash veya noter tasdikli olanlar verilecektir. Ash idarece goriilmi.ig ibaresi olanlar da

kabul edilecektir.
Yiiklenicinin defigmesi durumunda; kantin, agrk alan, salon vb. yerlere yaprlan sabit tesis masraflarr,

kullanrm stiresi ve amortisman dikkate ahnarak okul, birlik, varsa ilgili meslek odasr temsilcisinin ve

gerekti[inde bilirkiqi katrhmryla oluqturulan komisyonca takdir edilen mebla!, eski yilkleniciye yeni

ytiklenici tarafindan nakit olarak odenir.
ihalenin geffaflr[r agrsrndan muhammen bedel tespit tutanaklarr ve ihale ilant aynca okulumuzun

panosunda t hafta siireyle kalacaktrr.

innr,nyn KATILACAK oLANLARDAN isrENiLnN BELGELER
1- Niifus c0zdant fotokopisi,
2- Sabrka kaydr olup olmadrfirna iligkin Cumhuriyet Savcrh[rndan alman Adli Sicil Belgesi. Ahnan bu

belgede "Adli Sicil Kaydt" veya "Adli Sicil Argiv Kaydt" var ise o kayrtlara iligkin mahkeme karart da

eklenecektir. Ayrrca kantin, agrk alan, salon vb. yerlerin ihalesini alan kigi ve yarunda gahqtrracaft

elemanlar hakkrnda YizKrzartrcr Suglardan(Uyuqturucu kullanmak yada satmak, yaralamak, cinsel taciz.

hrrsrzlk v.b.) dolayr herhangi bir sorugturma yada kovuqturma varsa ihale tek taraflt olarak fesih edilecek.

Bu konuda Kagakgrhk istihbarat Harekat ve Bitgi Toplama Daire Bgk.dan, Kaqakgrhk ve Org' Suglar

$ube Miid.nden bilgi ahnacak)(Ash)
3- ikametgdh belgesi (Ash)
4- Gegici teminatm yatrrrldr[rna dair banka dekontu (Aslt)
5- Kantin iqletmecili[i Ustahk Belgesi; Katrhmcrlarrn higbirisinde bu belge bulunmamast durumunde

Mesleki Efitim Merkezinden ahnmrq serlifika ile kurs bitirme, kaifahk ve ig yeri agma belgelerinden er

azbline sahip olanlar ihaleye katrlabileceklerdir.(istenilen belgelerin Milli Elitim Bakanhlrnca verilmi;

olmasr gerekmektedir.) (Aslt)
6- Bagka 1ir kiqi adma ihaleye girecek olanlar igin, Noterden almmrg vekAletname ile ihale5'e

katrlabileceklerdir. ihale uhdesinde kaldrpr takdirde belge sahibi tarafindan igletilecektir.(Ash)

7 - ihaleye girket, dernek, vakrf v.b. ttizel kiqiler, kurumlar ve basit usul vergi miikellefleri katrlamazlar.

8- Kantin, agrk alan, salon vb. belge sahibinin iqletmesi zorunludur.

Keyfiyeti ilan olunur.
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Not
I) yukanda istenilen belgelerden astllart istenilenlerin astllan verilecek. Fotokopisi istenilen belgelerit

asillart ise ihale komisyonu taraftndan istenmesi halinde ihale kontisyonuna sunulmak t)zere, ihaley,

kat tl a c ak ki q il e r i n y anl ar mda haz r b ul undurul m as ger e km e kt e di r.

2)ihaleter 
-Siluo, 

ilqe Milli Egitim MiidLirl'i)8il'nde $ube Madara Baskanl$tnda toplanfi salonundt

yapilacaknr.
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