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I ' Aqafirda ismi, yeri, gegici teminatr yuit,90 ci[renci ve 2|personel mevcudu bulunan

ilgemiz Recep Kerman Mesleki ve Teknik Rnidolu Lisesi kantini 2gg6 Sayrh Devlet ihale

2. 
o**puT1*.1*Jri ile kiraya verilecektir.
ga Ilge Milli Egitim Miidrirliigfi'nden veya
nden ahnabilecektir.3 Telgraf veya faksla yaprlacak mtiracaatlar kabul edilmeyecektir.4' Dah katrlmrg olup, sdzlegme dtizenlemeden vazgegenler, igletmesiire akmrg olanlar ile icra takibi ile igletme uedeji tahsil edilen

kieil
5' Istenilen belgelerin ash veya noter tasdikli olanlar verilecektir. Ash idarece gcirtilmtig

ibaresi olanlar da kabul edilecektir.
6' Ytiklenicinin degigmesi durumunda; okul kantinine yaprlan sabit tesis masraflarr, kullanrm

stiresi ve amortisman dikkate almarak okul, birlik, uuriu ilgili meslek odasr temsilcisinin
ve gerektilinde bilirkigi katrhmryla olugturulan komisyonca takdir edilen mebla!, eski
yiikleniciye yeni yriklenici tarafindan nakit olarak odenir.

irtnrnvE KATILACAK oLANLARDAN isrnNir,nN BELGELER
1- Ntifus cizdam fotokopisi,
2- Sabrka kaydr olup olmadrfrna iligkin Cumhuriyet Savcrhprndan alman Adli Sicil Belgesi.

Ahnan bu belgede- "Adli Sicil Kaydl" veya "Adli Sicil Arqiv Kaydr,' u* i." o kayrt*lara
iligkin mahkeme karun da eklenecektir. Aynca kantin ihalesini alan kigi ve yarunda

r Suglardan(Uyugturucu kullanmak yada
dolayr herhangi bir sorugturma yada
edilecek.Bu konuda Kagakgrhk istihbarat

a'nacak) (Asrr) 
agakgrhk ve org' Suglar gube Miid.den bilgi

3- IkametgAh belgesi (Ash)
4- Herhangi bir sa[hk kurum veya kurulugundan son 1 ay igerisinde ahnmrg olan saglk

raporu. (Akciger grafi[i ekli) (Ash)
5- Foga ilge Malmiidi.irl{igtine kiralanacak okul kantininin ismi belirtilmek suretiyle yrlhk

muhammen bedelin yo3'ikadar gegici teminat yatrrrldrlrnad,air makbuz (As1)
6- Foga ilge Malmtidtirlii[tne kiralanacak okul kantininin ismi belirtilmek suretiyle gartname

bedelinin (50 TL) yatrrrldrfrnadair makbuz (Ash)
7- Izmir Kan , adrna kayrth kantin igletmesi bulunmadrfrna

ve ihalede dair belge (Ash) ihaleyi kazanan yiiklenicitarafindan ba[h oldufu Milli Efitim Miidiirliifiine oda
kayrt belgesini ibraz edecektir.

8- Kantin igletmecili$ Ustahk Belgesi; Katrhmcilarrn higbirisinde bu belge
bulunmamast durumunda Mesleki Efitim Merkezinden ahnmrE yiyecek-igecek ile
ilgili sertifika ile kurs bitirme, kalfahk ve ig yeri agma belgelerindln en 

^z 
birine

sahip olanlar ihaleye katrlabileceklerdir.(istenilen belgelerin Milli Efiitim
Bakanhfrnca verilmig olmast gerekmektedir.) (Ash) Bu belgeleri izmir ili drgrndan
almrE olanlar, belgeyi almrg oldu[u ilden adrna kayrth kantin igletmesinin olmadrgrnr
gtisteren belgeyi ibraz edecektir.

9- Bagka bir kigi adtna ihaleye girecek olanlar igin, Noterden ahnmrg vekdletname ile ihaleye
katrlabileceklerdir. ihale uhdesinde kaldrgr takdirde belge sahibi tarafindan
igletilecektir.(Ash)

l0- ihaleye $irket,dernek,vakrf v.b.tiizel kigiler,kurumlar ve basit usul vergi mi1kel
I l- Kantini Belge sahibinin igletmesi zorunludur.



Keyfiyeti ilan olunur.

iHlrn KoMisYoNU

RECEP KERMAN MESLEKI VE
TEKNiK ANADOLU LiSESi 3.800,00 114.00 TL 14.r1.2017 11:00

Not
1) Yukanda istenilen belgelerden asillan istenilenlerin asillaru verilecek. Fotokopisi
istenilen belgelerin asillart ise ihale komisyonu tarafrndan istenmesi hqlinde ihale
komisyonuna sunulmak iizere, ihaleye katilacak kisilerin yanlarmda hazr bulundurulmast
gerekmektedir.
2) Ihaleye istirak edenler Okullarda bulunan Kantin, AEtk Alan ve Salonlarm isletme
(Kiralama) $artnamesi ve eki Genel $artlarm tilm maddelerini r)nceden okumuS ve aynen
kabul etmis sayilrlar.
3)Ihaleye 18 yasmdan giln almts 65 yasmdan kilgilk gerqek kisiler kanlabilecektir.
4) Ihaleye iliskin tilm hususlar $artname metninde belirtilmis olup Sartname 6rne{i Foqa
Ilqe Milli E\itim Mildilrlilgil web adresinden temin edilebilecektir. Telefon veya baska bir
S ekil de b il gi v er ilmey e c e ktir !
5) Ihale Foga Ilge Milli E\itim Miidiirlii{ii'nde $ube Miidiirii Mustufa YAYLALI
B ag kan l$rnda y ap tlac aktu.
6) Gegici teminat da duhil olmak
istenilen biitiln belgeler bir zarfo
isteklinin ad4 soyadt, tebligata esas
yapan ldarenin aEk adresi yauhr.
imza lanar a k ko misyo n a s un ul ur.

iizere ihaleye katilabilme Sarfi olarak $artnamede
veya pakete konulur. Zarfin veya paketin iizerine
agt,k adresi, tekliJin hangi iSe ait oldu{u ve ihaleyi


