
lHALE lLANl
oF lLçE MlLLl EĞlTiM MÜDÜRLÜĞÜ

Fatih sultan Mehmet ortaokulu Müdürlüğünün kantin kiralama işlemleri, 08 09,'1983 tarihli ve 2886 sayılı DevIet
lhale Kanunun 35/d ve 51/9 maddeleri gereğince' Pazadlk Usulü veya Kapa| zafl ile ihale edilecektir.

!.IHE!!.N
a) Adresi : llçe Milli Eğilim Müdürlüğü cumhuriyet cad hükümet Konağı Kat:3 of-TRABzoN
b) Telefon ve Faks No ,. 0462771 51 50, Faks: 046277131 07
c) Elektronik posta adresi(Varsa) :

2) |HALE KoNusU lslN
a) Niteliği
b) Yapllacağl yer
c) lşln başlama tarihi
d) lşin süresi

: Kantin lşi,
: llçe Milli Eğitim Müdünüğü
: sözleşmenin yaplldlğl tarihten itlbaren, 1 y|l (9 Ayllk)

e) Ayllk muhammen bedeli : 800,00TL (sekizyüzTürklirasl)
3} iHALENiN
a) Yapllacağl yer : of llçe l\/|illi Eğitim Müdünüğüffrabzon
b) lhale Tarih ve saati : 17104/2015 saat: 16:00
4} ihaleye kafulabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yet€rlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
4-1- lhaleye katlImak için müracaat dilekçesi (llçe MilIi Eğitim Müdürlüğü adlna)
4-2- Nüfus lvlüdürlüğünden allnacak lkametgah lhühaberi(En geç 1 haftallk)
4-3- Nüfus cüzdan fotokopisi,
4-4- Adliye saraylndan allnacak sablka kaydl (En geç 1 hafiallk)
4-5-of Esnaf odaslndan üzerine kantin olmadlğlna dalr belg
4-6- Kantin lşletmeciliği ustalık
BeIgesi katlllmcllann hiçbirinde bu belgenin olmamasl duru da lşyeri Açma, Kalfallk Ve

Kuri Bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şarlı aranır.(Okul Aile Birliği Yönetmeliğin 20 maddesi 4,bendi)
4-7- Muhammen bedel,9 ayllk tutarlnln 7o3o'unu geçmeyecek şekilde komisyonca tesplt edilen (Geçici Teminat % 20
üzerinden l./ı4o,ooTl) oranda geçici teminat allnmasl Ve llçe [,tilli Eğitim Müdürlüğü'
nezdindeki lt5O4ElE-50l1 no' lu hesablna yatlrlldlğlna dair banka dekontu ihale do
kazanamayan iştirakçllarln Geçici Teminatlarl en geç bir hafla içerisinde ödeni0
4_8_ lhaleie titııaciı< 3.şanıiıardan dosya bedeli olarak allnacak 200.00 TL (ikiyüzTL) ziraal Bankasl of Subesi
nezdindeki 11504818.2014 numarall hesaba yatlrarak 1 (bi0 suretini ihaIe dosyaslna koyacaktır, (Dosya bedelin iadesi

söz konusu değildir.)
4-9 lhale şartn;mesinde (4 maddede istenilen €vraklar) istenilen ve hazlrlanan evraklarln tarihleri 1 haftayl geÇmemiŞ

olacaktlr, Evrak tarihleri eski olmasl halinde ihaleye allnmazlar
4-1o Kiraclnln değişmesi durumunda, kantine kiracl taraflndan yapltan tüm tesis masralları, kullanlm süresi Ve

amortisman dikkat; ;llnarak, okul taraflndan oluşturulan komisyon taraflndan takdir edilen meblağ, eski kiraclya yeni

kiracl taraflndan ödenir
5) |HALEYE KAT|LACAK KisiLERDE ARANACAK SARTLAR :

5 1- T,c Vatandaşl olmak
5.2- Yüz klzartlcl suçtan hüküm 9iymemiş olmak;

oaksirti suçIar ile ıecil edilmiş-hükümler hariç olmak üzere hapis Veya affa Devlelin şahsiyetine
ıarii işıenen iuçlarla kasıt ve nitetikli zimmei, irtikap, rüşvet, hırsıztık, dolandı ncı kötüye kullanma,

ooıinıiinas gioi iuz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı iuçtan veya istimal ve ariç kaçakçtlık, resmi

ihale ve allıi sjtımlara fesat ianştırma, devtet slrlannl açlğa vurma suçlarln bulunanlar ve kamu

haklarlndan yoksun blrakllanlar ihaleye katılamazlar)
s,g- aaşü(a bir kantin alanlar (işletenl;r),kanıin işletiiken tek tarafll sözleşmesi fesh edilen veya lhaıeden men yasağl olan

kişiler ihaleye katllamazlar.
5.4- lhaleye,4.madde de bulunan evraklarl eksiksiz tamamlayan kişiler katllabilir,

5,5_ 05.06.1986 tarihli ve 3308 saylll l!1esleki Eğitim kanunu hükümlerine göre kantincilik alanlnda allnmıŞ ustallk belgesi

İ"niui oİ." ş"rt, aranır. Ancak, kİtılımcıların hİçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda iŞ yeri aÇma belgesi,

kalfallk, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şarll aranlr,
,.(Başkastnln yerine Vekaletle kattlanamazlar)

şin ödeyebileceği 9ibi ayllk taksitIerle de(ayln ilk

eşin olarak yatlracaktlr Sözleşme para yatlrlldlktan

ıtlrllan geçici teminat irad kaydedilecektlr,

5.1o-1haleyi kazan 3.şahls veya lirma okul idaresinin istemesi halinde okul idaresinin belirlediği projeye uygun

olaraı kaniinin tüm donanım malzemelerini ve mutfak, lslak zemin ve benzeri böIümlerini yeniden duzenleyecektir.

s.s_ ın"ı"y" katllmak is belgeleri hazlrlayarak ihalenin yapllacağl tarihten

önce 17lÜ/2o,15 9ünü s rlüğü'ne teslim edeceklerdir,

5.10- öğrenci ve person
5.ı,ı- Tğklifler raiamsal yanlış ifade edilmesi haİnde verilen teklif geçerli

sayllmayacaktlr.(ihaleden men)
ğ]iz_ x6.i.vo" ö"ielçislni oeılrtmet suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir Komisyon ihaleyi yapmama

kararl kesindir,
5.13-1haleyi kazan 3.şahıs vergi mükellefi ve yazar kasa bulundurulması zorunludur,
_ aU ıiAi'a iÜNı; ı iıoaızoı igünü,den, 17lo4l2o15 gününe kadar llçe Milli Eğitim Müdünüğü lNTERNET sayfast

ve ilan panosunda, Malmüdürlüğünün ilan panosunda ve okulun ilan panosunda asıll kalacaktlr,

lHALE KoMlsYoNU


