İLAN
1. Aşağıda cinsi, nevi, bulunduğu okul binası, geçici teminatı yazılı okul kantini ve halı sahasını kiralamak ü üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesine göre
kiralama ihalesi yapılacaktır.
2. İhale şartnamesi Okul Müdürlüğünden 200,00 TL. bedel karşılığında alınacaktır.
3. Posta, Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4. İstekliler ihaleye katılmayla ilgili şartları taşımaları kaydıyla ve aşağıda belirtilen ihaleye katılma yeterlilik kriterleri olarak belirlenen belgeleri kapalı zarf içerisinde ihale
komisyonuna belirtilen gün ve saatte suncaklardır. Kapalı zarf içerisinde sunulması gereken belgelerden herhangi birinin sunulmaması halinde veya istenilen belge yerine
başka bir belge sunulması halinde isteklinin teklifi red edilerek ihale dışı bırakılacaktır.
5. İstenilen belgelerin aslı veya noter tasdikli olanlar verilecektir. Aslı idarece görülmüş ibaresi olanlar da kabul edilecektir.
6. Yüklenicinin değişmesi durumunda; kantin ve benzeri yerlere yapılan sabit tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman oranı dikkate alınarak hesaplanarak, okul,
birlik, varsa ilgili meslek odası temsilcisinin ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski yüklenici ile yeni yüklenici arasında
uzlaşma şartıyla nakit olarak ödeme gerçekleştirilecektir.
7. Kiralanan bu yerler şartname gereği 5 yıl süre ile sınırlı sözleşme bağlanacak, sözleşme fesh halleri dışında en fazla 5 yıl uzatılabilecek ve sözleşme bitim tarihi itibariyle
yeniden pazarlık usulü ile rekabet kuralları işletilerek ihaleye çıkılacaktır. Bir önceki işletmeci herhangi bir cezai işlem tesis edilmemişse istemesi halinde yeni yapılan
ihaleye katılabilecektir.
8. Kiralanan tarlanın ihaleye katılan ve üzerine ihale edilen gerçek kişi tarafından bizzat kullanılması zorunludur.

İHALEYE KATILMA YETERLİLİK KRİTERLERİ
Aşağıda yazılı belgelerin aslı, noter onaylı veya aslı idarece görülmüş şerhi taşıyan örekleri kapalı zarf içerisinde sunulması zorunludur.
1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- İkametgâh belgesi.
4- Aşağıdaki tabloda belirtilen geçici teminat bedelinin Eskil Mal müdürlüğüne yatırıldığına dair dekont.
5- İhaleye vekaleten katılım durumunda noterden alınmış vekâletnamenin aslı veya aslı idarece görülmüştür şerhi taşıyan fotokopisinin teklif zarfında zorunludur.
6- İş yeri açma belgesi
7- İ haleye dernek, vakıf v.b. tüzel kişiler katılamazlar.
İlan olunur.
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