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|, Aşağıda isıııi, yeı,i, geçici teıniııatı yazılıOktıl Serı,is Aracı çalıştırınıı işi 25lii0l20 |7 ıaıilı vç
j022l sar,ılı Resıııi gazetede yayınrlaııaıı Okııl Servis Araçları Yöııetıneliğiııiıı 8. Nladdesiııiıı ((ı)

ııcı fıkrasıııa dayaııılarak lıazırlaııaıı "Olrul Servis Araçlarıııın Calıştırılnrasını ilişliin Usııl ı,c
Esaslırra" göre ihale edilecektir.

2. İlıale şartııaıııesi Okul Mi.idi.irliiği.iııdeıı bedelsiz alıııacaktır..
3.'[elgraf veya faksla yapılacak ıııiiracaatlar kabıı l ed ilnıel,ecektiı,.
4. Dalıa öı-ıce ihalelere katılıııış olup. sözleşıııe diizeııleıııedeıı vazgeçeııler. iş|etıııc siiresi [ıitıııccleıı

işletnıeyi [ıırakıı,ıış olanlaı,ile icı,a tal<ibi ile işletıııe bedeli ıalısil edileıı kişiler ihııleve katılaı-ııızlar.
5. İhale KoıııisyoııLıııa istenileıı Lıelgeleriıı aslı verilecektir,

iı ı ı ı, n y ıi KATI LAC^ K oLAN Lı\ IIDAN i s,ı,nx i ı-ıN ı] E LG tı t. ıı Il

l. Tebligat içiıı adres beyaırı. irtibat için telelbıı ııtıIılarası. \/arsa laks ııLtnıtııAsı ve eleküı,tıııik
pcısta adresi.

2. Cerçelt kişi olı-ırası haliııcle servis çalıştırılı-ııası işiniıi yapıldığı yıl içinde ıılııııııış ticiıı,et

vc i veya saırayiüıdası r,el,iı ıııeslek t,ıdasıı-ıa kar,ıtlı olclıığııı-ıı"ı gösteriı,|-ıelgc.

3, -ftizel kişi olması lıaliı-ıde nıerzzııııtı gereği tıizel kişiliğin sicile kayıtlı tılclıığıı ticııı,ct ıc
/veya saı-ıayi odasıırdaıı servis çalıştırılnıiısı işine ilişkin ilaı-ııır 1,apı[clığı 1,ıl içerisint[c
alıı-ııırış tiizel kişiliğiır sicile kayıtlı oldıığıına clair belge.

4. Ccçici teı-ııinatı yatırdığına claiı, baı,ıka dekoııtıı.

5. Taşııııayı gerçekleştireceği taşıtlarııı ıiçte biriı,ıiı-ı adıııa tescilli olclıığtıı-ııı ilişkin belgeleı,
vc taşınla yapacağı araçlarııı ı,ı"ılrsat l'otokopileri.

(,ı. Kiı,alaı,ııa koırı.ısı-ı işinin taıııaılıı \/e),a biı, kısıırı alt yiikleııicilere },apttrılallıa7-.

7. Okııl sç,rı,is arıiçlarıırııı çalıştırılıııtısı. isteklilcı,iı-i taşıı,ııııcıyı tespit kiıı-ı,ıisviıı,ırı ijı-ıiiıitle
tciilillerini sözlü olarak belirtıı-ıeleı,i sııretiı,le Açık Teklil Eksiltıııe LIsulıivle i,iıl-ıılır.

8. 'l'aşııı-ıa ihalesiııe tek başvı.ıru olıırası halinde rayiç [-ıedelleri ıizcriırcJen ilgili kcıı,ı-ıisı,tıı,ı
pazarlık yapnla lrakkıııa salriptiı,.
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