<;ay1rova il~e Milli Egitim Miidiirliigii
KANTiN i~LETME(Kiralama) iHALE iLANI
il~emiz, Yenimahalle ilkokulu ve Alparslan ilkokulunun kantininin i~letmesi (kiralanmas1)
2886 say1h Devlet ihale Kanununun 35/a, 35/d, 37., 50 ve 51/g, maddeleri geregince ihale
edilecektir.

1)

iDARENiN

a) Adresi
b) Telefon ve Faks No
c) Elektronik posta adresi (varsa)

: <;ay1rova ilc;:e Mil li Egitim Mtidtirliigu
: 0262 658 09 00 , Faks: 0262 658 09 0 I
: www.cayirova4 I .meb.gov.tr

2) iHALE KONUSU iSiN
a) Niteligi
b) Yaptlacag1 yer
c) Ba$lama tarihi
d) i$in stiresi
e) Ayllk muhammen bedel

: KA TiN KiRALAMA(i$LETME) i$i
: Kantin'in bulundugu yer.
: Kantin yerin in tiilen teslim edildigi tarihten itibaren
: Kantin yerinin fii len teslim edildigi tarihten itibaren
(bir) ytldtr.
: Ekli li stede belirtilmi$tir

3) iHALENiN
a) Yapilacag1 yer : <;ay1rova il~e Milli Egitim Miidiirliigii Toplanh Salonu

1. Alparslan ilkokulu

Tarih ve Saati: 12.11.2015

Per~embe

Gtinti Saat: 11.00

4)iHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK SARTLAR
a) T.C.Vatanda$1 olmak
b) Ytiz k1za111c1 bir suc;:tan htiktim giymemi$ olmak
c) Ba$ka bir kantin i$1etiyor olmamak. (Noter Taahhtitlti)
d) 61 Ya$tndan gtin almamt$, gerc;:ek ki$i olmak.
e) Yapacag1 i$ ile ilgili mesleki ve teknik egi tim dip lomas1, ustaltk belgesi, kalfaltk belgesi, i$yeri
ac;:ma belges i, sertifika, kurs bitirme belgelerinden birine sahip olmak.

5) iHALE KOMiSYONUNA VERiLECEK BELGELER: (Asd Beige Olacaktir):
a) tkametgah ilmtihaberi (ii s101rlan ic;:erisinden son altt ay ic;:erisinde oturuyor olmak)
b) tifus ctizdan sureti (son alt1 ay ic;:erisinde altnmt$ olacak)
c) Sab1ka kayd t (son I ay ic;:erisinde al111m1$ olacak)
d) Hijyen Belgesi

•

e) Okul Aile Birligi Yonetmeliginin 20. Maddesine gore yapilacak ihale ve i$1emlerde kat1hmcilardan
Kantir isletmeciligi Ustahk Belgesi veya 05/06/1986 tarih ve 3308 say1h Mesleki Egitim Kanunu
hiikiimlerine gore kantincilik a lamnda isyeri acma belgesi (yiiksek ogretim diplomas1 olanlar
belgesini ibraz etmek zorundad1r) olma sarh aramr. Ancak kat1hmcdardan hi9birisinde yukanda ad1
ge9en belgelerin bu lunmamas1 durumunda Kantin i$1etmeciligi kalfahk Belgesi , i$yeri ac;:ma Kantin
i$1etmeciligi Kurs Bitirme belgesi, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma $art1 aranir.
ihalede once likle ustahk belgesi ve i$yeri ac;:ma belgesi (ytiksek ogretim dip lomas1 o lanlar belgesini
ibraz etmek zorundad1r) olanlar degerlendirilecektir.
f) ilgili csnaf odasmdan ( Kocaeli Es naf vc Sanatkarlar Sicil M ildilrltigilnden ) adma
kay1th okul kantin i~ lctmesi olmad1g ma vc ihalelcrden yasaklama karan bulunmad1gma
dair ahnacak beige. Aynca Elektrik ve Su Aboneliginin kantin i$1etmecisi taraf111dan Uzerine
al111mas1, dem irba$ olarak binaya yaptlan harcamalarla ilgili herhangi bir hak talep ed ilmeyecek olup,
okula hibe edi lecektir. Ki$inin bu konularla ilgili noter beyamnda bulunmas1 gerekmektedir.
g) Gec;:ici teminat mektubu veya Gec;:ici teminat111 Bankaya yatmld 1g111a dair dekont.
h) ~artname (iha leye katalacak isteklilerin , it~e M illi Egitim M iidiirliigii niin T.C.Ziraat Bankasi
<;ay1rova Subesindeki 50550028-5010 nolu hesaba 100,00-TL. yahnp banka dekontunu ibraz
etmek suretiyle il ~e M illi Egitim Miidiirliigiinden ihalenin ida ri ve teknik ~artnamesini satm
almala n zorunludur.)
1) ihale komisyonu in isiyatifi dogrultusunda, 2886 saytl1 Kanunun 51 /g (pazarl1k usulU) veya 37.
maddesi dogru ltusunda kapah zarf usulli ile ihal eyi yapabilir. (zarf111 iizerine isteklinin ad1, soyad1 ve
tebligata esas olarak gosterecegi a91k adresi yaz1hr. Zarf111 yap1$tmlan yeri istekli taraf111dan
imzalan 1r.)
i) Verilen tekliflerin muhammen bedelden dU$Uk ve tekliflerin e$it olmas1 durumunda 2886 say1h
Devlet ihale Kanununun 35/d (Pazarhk usulii) maddesi geregince i$lem yaptlacakt1r.
j).Ytl ltk tahmini kira bedelinin % 3'iine tekabUI eden gec;:ici teminatt tutan ni ilc;:e Milli Egitim
Miidiirliigiiniin T.C.Ziraat Ba nkasi <;ayarova Subesindeki 50550028-501 0 nolu hesab111a
yat1racaktir.
k) Kesin teminat bir ytlltk kira bedelinin % 6's111a tekabii l eden miktard1r. Naki t olarak ilgi li okulun
Okul Aile Birli gi hesab111a yatm lacakt1r.
l) ihale son u9land1ktan sonra (ihalenin yap1ld1g1 giin ve cumartesi, Pazar dahil olmak iizere 10 (on)
giin ic;:inde kati teminat yatmlarak sozle$menin imzalanmas1gerekmekted ir.
m) Mani bir halin vukuu bulmas1durumunda ihale komisyonu duyuruyu yaparak ihaleyi belirtilen gtin
ve saatin d1$111da yapmakta serbesttir.
n). Teklif ve belgeler $artn amede ac;:1k land1g1 $ek li ile haz1rlanarak <;ay1rova il9e Milli Egitim
Miidiirliigiine belirtilen tarih ve saate kadar belge lerini tutanak kar$1hg111da ihale komisyonuna
teslim edeceklerdir. Beli1ti len gi.in ve saate kadar dosyay1teslim etmeyenler ihaleye kattlamazlar.
o) 28 86 Saytl1 Dev let ihale Kanununun 3 1 nci maddesine gore iHALE KARARLARININ ONA YI
veya iPTAL EDiLMESi: ihale komisyon lan tarafmdan ahnan ihale kararlan , ita am irlerince karar
tarihinden itibaren en gee;: 15 i$gUnU ic;:inde onaylanir veya iptal edilir. ita am irince karar iptal edi lirse
ihale hi.ikiimsiiz say1hr.
o) Sozle$me imzaland1ktan sonra kirac1111 11 fes ih talebinde bulunmas1, kira donem i sona ermeden
faal iyetini durd urmas1, kiralanan yerin amac1 dt$tnda kullanmas1, taahhiidiinU sozle$me hiikiimlerine
uygun olarak yeri ne getirmemesi veya izin ve ruhsatlann her ne sebeple olursa olsun iptal ed ilmesi
hallerinde kira sozle$mesi, birlik taraf111dan fesh edi lerek ayn ca protesto c;:ekmeye ve hiikiim almaya

•

gerek kalmaks1zin 2886 Sayil1 Devlet ihale Kanununun 62 nci maddesine gore kesin teminat1 gelir
kaydedilir ve cari kiralama donemine i l i~kin (9 ayhk veya 12 ayhk) kira bedeli tazminat olarak tahsil
edil ir.
t)

Sozle~mede

taraflann ihtilaf1halinde Gebze Mahkemeleri yetkilid ir.

i~LETiLMEK UZERE iHALESi YAPILACAK OKUL KANTiNLERi VE TESPiT
KOMUSYONUNCA BELiRLENEN MUAMMEN BEDELLERi

S1ra
No

Okulun Adi

Alparslan ilkokulu
2
3

390+25

Kantin

Muhammen
Bedel
(9 Ayhk)
9.337.5.TL.

Ge9ici
Teminat
Tu tan
281.TL.

