BATMAN ÜNİVERSİTESİ BATI RAMAN KAMPÜSÜ
MERKEZİ KÜTÜPHANE KANTİN/KAFETERYA İHALESİNE KATILMA
DUYURUSU
Üniversitemiz Batı Raman Kampüsü Merkezi Kütüphanesi Kafeteryası İl Milli Emlak
Müdürlüğü tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51’nci maddesinin (g) bendine
göre 2+1 yıl süreli Pazarlık Usulü ile ihaleye verilecektir. Defterdarlık Milli Emlak
Müdürlüğü tarafından tüm iş ve işlemleri gerçekleştirilecek Kantin/Kafeterya ihalesine
katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin 09-12/02/2015 tarihi saat: 16:30’a kadar
Üniversitemizin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına elden teslim etmeleri
gerekmektedir. Aşağıda sayılan belge veya belgeleri eksik olanların müracaatları kesinlikle
kabul edilmeyecektir.
Yukarıda belirtilen tarihler ve saat dışında hiçbir müracaat kesinlikle kabul
edilmeyecektir.
a) T.C vatandaşı olmak,
b) Ön Başvuru Dilekçesi
c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
d) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak,
e) Tercihan Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesine sahip olmak,
f) İhalelerden men yasağı almamış olmak,
g) Cumhuriyet Savcılığından Alınacak sabıka kaydı belgesi (Gerçek Kişiler İçin),
h) Tebligat için adres beyanı (Nüfus Müdürlüğünden alınmış ikamet belgesi) ve ayrıca
irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
i) Mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya Meslek Odasından
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge, (tüzel kişi olması halinde),
j) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza
sirküleri,
k) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile
tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
l) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter
onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
m)En az son iki yıl Resmi Kurumlar bünyesinde bulunan kantin, kafeterya, pastane,
sosyal ve sportif tesisler ile catering işleri yaptığına dair ilgili Resmi Kurumlardan
alınacak belge veya belgeler,
İlanen Duyurulur.

