AFYONKARAHiSAR F'ATiH

ANADOLU LiSESi
rinar,tun yoLUyLA KANTiN igr-rrvrn inar,n iraNrorR
r.iu^q.r,n EDiLE CEK KAIrlriNiN;
BULUNDUGU ILIILCE
OKULUNADI
OGRENCI SAYISI VE OGRENIM
DURUMU
KANTIN YERI VE NMTNEKARASI
KANTININ DURUMU VE DEMiRBA$I

IHALE $EKLI

II{ALENIN YAPILACAGI YER

irreIp TARiHi VE SAATI
AYLIK MIJHAMMEN BEDEL
FATURA BEDELLERI
2. IHALEYE

AFYONKARAHISARATERKEZ
AFYONKARAHISAR FATIH ANADOLU LiSESi

MUDURLU6U
540/ TEKLI OGnrrivr
8m2

2886 Sayrh Devlet Ihale Kanunun 35id ve 5llg
maddelerine g6re pazarhk usulti
Afyonkarahisar Fatih Anadolu Lisesi Mtid0r Odasr
20.02.2018 Sah / Saat 15:00
1.500,00 @inbeqytiz) TL + KDV
Eleknik ve Su Sayaglanna grire ddenecek

KATILMA $ARTLARI:

a)T.C. Vatandagr olmak.
b)Ytiz kzartrcr bir sugtan hukum giyrnemig olmak.
c) SaShk y6ntturden sakrncah olmamak.
d) Katthmcrlardan, 3308 sayrh Meslek Egitim Kanunu htiktirnlerine gore kantincilik alamnda ahnmrg
ustahk belgesi, igyeri agma belgesi, kalfahk, kurs bitirme belgeleri veya Sanayi ve Ticaret Odasrndan
alman kantincilik ile ilgili belgelerden en az birine sahip olma gartr arailr.
e)ihaleye vekdlet ile girilemez.
f) ihaleye katrlanlar ihale gartnamesi ve eki bulunan dzel htikiimlerinin ttrm maddelerini kabullenmig
saytlrlar, ileride bu dtiaenlemelerin aksine higbir hak talep edemez, itirazdabulunamazlar.
g) ihale komisyonu bagkam ve tiyeleri ile birli[in y<inetim ve denetleme kurulu tiyelerinin ikinci
dereceye kadar kan ve kayrn hrsrmlan ihaleye katlamazlar.
h) Son beg yilda okul aile birlipi ile kantin igletmesi stiresince anlagmazhpa diiqen mtistecirler ile
bunlarrn ikinci dereceye kadar kan ve kayrn tusrmlan ihaleye katlamazlar.
r) Bagka bir okul kantinini gahgtrrmakta olanlar ihaleye katrlamazlar.
i) Aqagda istenen belgeler zarf iginde teslim edilir.

rjnaln

KoMiSYONUNA vnnJr,nCEK BELGELER;

a)ikametgdh ilmtrhaberi (Belgenin ash ve 6 aydan eski olmamak)
b)Ntifus Ctizdam Fotokopisi
c) Ihaleye katrlacak kiginin sabrka kaydr (Belgenin ash ve 6 aydan eski olmamak)
d) ihaleye katrlacak kigiler igin saflrk raporu. ( Belgenin ash)
e) Okul Aile Birli[i bagkanhlrndan imzah ve onayh olarak ahnacak olan Afyonkarahisar Fatih
Anadolu Lisesi Kantin ihale $artnamesi.
f) Kantin kiralama ihalelerine katrlacak kigiler kayrth olduklan ilgili Esnaf Odasr veya Ticaret ve
Sanayi Odasrndan adrna kayrth bagka okul kantin igletnesi olmadr$rna ve ihalelerden yasaklama kararr
bulunmadr$rna, kayrth olmayanlarrn kaydr bulunm

g)Gegici Teminat Dekontu.

gihale tieerinde kaldr[r zamanidarece h-rrlunun scizlegmede yer alan "ytiklenici
bir yrl iginde
kiralama iginden vazgegti[i halde I Yrlhk (9 Ayhk kira bedelinin tamammr
<ideyecegine dair
)

taahhtitname" imzalar.
4. Ytlltk tahmini kira bedelininvo 3'tine tekabril eden 405,00 (Diirtyfizbeg) TL gegici
teminatr Milli
Emlak Miidiirltiliine yatrrrlacaktrr.

5' Kesin teminat I yrlhk (9 Ay) kira bedelinino/o 6'srna tekabtil eden miklardrr. ihale tizerine
kalan
istekli karann kendisine tebli$inden itibaren 5(beg)gun iginde kesin teminatr ve igletrne bedelinin
ilk
taksitini pegin olarak yatrrarak sdzlegme imzalayacaktrr. Demirbaglar saflam teslim edilir, sa!.lam
teslim alrrur. Aksi takdirde terninat irad kavdedilir.
6- Teklif ve belgeler gartnamede agrklandrfr qekliyle hanrlanarakMerkez olan Afyonkarahisar
Fatih
Anadolu Lisesi Mtidtirlu$rre en geg ihale saatine kadar (20.02.2018 Saat 15:00, e kadar) belge
kargtl{rnda kapah zufla gdrevli memura teslim edeceklerdir. Belirtilen giiln ve saate kadar dosyayr
bizat elden teslim etneyenler ihaleye katrlamazlar. ihaleye posta telgraf ve faksla yaprlan mtiracaaflar
kabul edilmeyecektir.

T.Yapiacak scizlegme I (Bir) yrl gegerlidir. Okul Aile Birligi Ydnetim Kurulu tarafindan miistecirden
lnemnun kaltrursa stizlegme birer yrlhk olmak [Zere, her yrl yenilenecek bu stire ilk s6zleqrnenin
yaprldrSr tarihten itibaren 5(beS) yrh gegmeyecektir. Yrlhk srizlegme yenileme tarihi en geg Ocak
ayrrun sonuna kadardrr Yrlhk igletme bedeli sdzlegmenin uzatrldrlr her yrl Ttirkiye istatistik
Kurumunca yayrmlanan TEFE-TUFE oranrnda arhrrlr.
8.ihaleden tince mesai saatleri iginde kantin yeri gdriilebilir. ihale kendisine kalan kigi okul kantinini
e[itim tilretim baglamadan okul idaresi tarafindan onerilen dtizenlemeleri ve bakrm onanm
faaliyetlerini yapmakla yiikiimlti olacaktrr.
9. Yrllrk igletme bedeli pegin veya 9 (Dokuz) ay egit taksitlerle ddenir. Okgllaln tatil oldugu Hazyan,
Temmuz, A$ustos aylannda kantin kapah olacafrndan kira cidenmez.
XO.Bir dnceki kira sdzleqmesinde belirtilen 434,00 (Dortytizotllzddrt)Tl sabit tesis ucreti olarak yeni
yuklenici tarafindan eski ytikleniciye odenir.

Not: Ihale dosyasr mesai saatleri iginde olan Afyonkarahisar Fatih Anadolu Lisesi Okul Aile
Birliginden tasdikli ve onaylt olarak 50,00 (elli) TL krrtasiye bedeli kargrhgrnda ahnacakhr.

Nurgen ERSEN

Okul Aile Birlipi Bagkaru
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