
()ayrrova tlge Milli E[itim Miidiirliifii
Ifuntin igletme (Kiralama) ihale ilanr

Milli E[itim Bakanh[rna ait Kocae]i ili qayrrova ilgesi taqrnmaz mal tizerinde bulunan

Qayrrova Krz Anadolu imam Hatip Lisesi yaklagrk 80 m2'lik okul kantinin Milli E[itim Bakanh[r
Okul Aile Birli[i Yonetmeli[i geregi okul aile birlifii adrna igletme hakkrnrn verilmesi (kiralama)
gartnamenin konusunu olugturmaktadrr, i.

ilgemiz Qayrrova Krz Anadolu imam Hatip Lisesi kantininin igletmesi (kiralanmasr)
2886 sayrlt Devlet Ihale Kanununun 35d, 50 ve 51/g maddeleri gere[ince ihale edilecektir.

1) IDARENIN

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

2) iHALE KONUSU isiiN

a) Niteli$i
b) Yaprlaca[r yer
c) Baqlama tarihi
d) igin si.iresi

e) Ayhk muhammen bedel

Qayrrova ilge Milli Efiitim Miidiirlti[ti
026'2 658 19 00, Faks: 0262 658 19 0l
@

KANrN rcinalauA(i$LETME) i$i
Kantin'in bulundu[u yer"
Kantin yerinin fiilen teslim edildifii tarihten itibaren
Kantin yerinin fiilen teslim edildifii tarihten itibaren
l(bir) yrldrr.
Ekli listede belirtilmigtir.

3) IHALENiN

a) Yaprlacafr yer : Qayrrova ilge Milli Efitim Miidiirlii[ii Toplantr Salonu
b) Tarihi ve saati :26.011.2019 Sah giinii saat : 11:00

4)iHALEYE KATILAICAKLARDA AITANACAK SARTLAR

a) T.C.Vatandagr olmak,
b) YUz krzartrcr bir sugtan hiikiim giymemig olmak.

a) ikametgdh ilmtihaberi (1il srnrrlarr igerisinde son altr aydrr oturuyor olmak),

b) Niifus ciizdan fotokopisi,

c) Sabrka kaydr (son I ay igerisinde ahnmrg olacaktrr),

d) Hijyen Belgesi,
e) Okul Aile Birli[i Yonetmeli[inin 20, maddesine gore yaprlacak ihale ve iglemlerde katrhmcrlardan
Ustahk Belsesi veya 05/lD6/1986 tarih ve 3308 savrh Mesleki EEitim Kanunu hiikiimlerine eiire
kantincilik alanrnda isveri acma belgesi (r'iiksek iiEretim diplomasr olanlar belgesini ibraz etmek
zorundadrr) olma sartr aranrr. Ancak katrlrrncrlardan higbirisinde yukanda adr gegen belgelerin



bulunmamasr durumunda kalfahk, iqyeri agma belgesi, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip

;1,"" ;;;r "r"nr." 
ihul"d" dncelikle ustahk belgesi ve iqyeri agma belgesi (yiiksek o[retim diplomast

olanlai belgesini ibraz etmelk zorundadrr) olanlar deferlendirilecektir'

0 itgiti esnaf odasrndan adrna kayrth okul kantin iqletmesi olmadr[rna ve ihalelerden

yasaklama kararr bulunmadr[rna dair ahnacak belge. Ayrrca Elektrik ve Su Aboneli[inin

lantin igletmecisi tarafindsn iizerine ahnmasl, demirbag olarak binaya yaprlan harcamalarla ilgili

herhangi bir hak talep ed:ilmeyecek olup oktila hibe edilecektir. Kiqinin bu konularla ilgili noter

beyanrnda bulunmast gerelmektedir"

g) Gegici teminat mektubu .veya Gegici teminattn Bankaya yatrnldr[rna dair dekont.

h) gartname (ihateye katrlacak isteklilerin, .[lqe Milli E[itim Miidtirlii[iiniin T.C.Ziraat Bankasr

quy,.oru $uiesindeki 50550028-5002 nolu hesaba 100,00-TL. yatrrrp banka dekontunu ibraz

etmet< suretiyle ifq" Iuilli Egiti- Miidiirlii[iinden ihalenin idari ve teknik gartnamesini almalart

ve gartnamenin iletigim bilgileri yazrlarak imzalanmasr zorunludur.)

r) ihaleye verilecek teklif dcsyasr hazrrlandrktan sonra bir zarfakonulacak, ijzerine zarft veren kilinin

ud, .oyud,, iletiqim bilgileri ve ilgili okulun ar1r yazrhp paraflanacak olup, (yukarrdaki bilgileri

y azimay an dosyalar igleme ahnmayacaktrr.)

i) Vekalet ile ihaleye katrlrrn olmayacaktrr.

j) ihalesine katrldr[r okulun servis taqrmacrh[r yapmadlprn a dair yazr. (Okul idaresinden ahnacaktrr)

k) ihale, 2gg6 sayrl Kanunun 50. Maddesi(Pazarhk usuli.i ile yaprlan ihalelerde teklif ahnmasr.belli bir

9.t t, Uugt, de[ildir. ihaleleler, komisyon tarafindan igin nitelik ve gere[ine gdre bir veya daha fazla

isteklidei yuriru"yusozlii teklif almak ve bedel ijzerinde anlagmak suretiyle yaprlrr.)'nde belirtildifi

gekilde yaprlrr.

l) Verilen tekliflerin muhammen bedelden ,Ci.iqi.ik ve tekliflerin egit olmast durumunda 2886 sayrh

Iievlet ihale Kanununun 3 5/d (Pazarhk usulti) maddesi gere$ince iglem yaprlacakttr.

m)yrllk tahmini kira bedelinin o/o 3'iine tekabiil eden gegici teminatt tutartnt i19e Milli E[itim

Miidiirlil[iiniin 'l.C.Zira.il Bankasr Qayrrova $ubesindeki 50550028-5002 nolu hesabtna

yatrracakttr.

n) Kesin teminat bir yrlhh kira bedelinin o% 6'srna tekabi.il eden miktardrr. Nakit olarak ilgili okulun

Okul Aile Birli[i hesabtna yattnlacakttr.

o) ihale sonuglandrktan sonra (ihalenin yaprldr[r giin ve cumartesi, Pazar dahil olmak tizere 10 (on)

giin igird" kati teminat yertrnlarak sdzlegmerrin imzalanmasr gerekmektedir.

o) Mani bir halin vukuu bulmasr durumunda ihale komisyonu duyuruyu yaparak ihaleyi belirtilen gi.in

ve saatin drgrnda yapmakta serbesttir.

p) Teklif ve belgeler gartnamede agrklandr[r qekli ile haztrlanarak Qayrrova ilge Milli Egitim

Mi.ioti.ttigtine nltirtiten tarih ve saate kadar belgelerini tutanak kargrh[rnda ihale komisyonuna

teslim edeceklerdir. Belirtilen giin ve saate kadar dosyayr teslim etmeyenler ihaleye kattlamazlar'

r) 2gg6 Sayrh Devlet ihale Kanununun 31 noimaddesine gore IHALE KARARLARININ ONAYI

*yu iffef- EDILMESi: ihale komisyonlan tarafindan altnan ihale kararlart, ita amirlerince karar

tarihinden itibaren en geg 15 iqgiini.i iginae onaylanrr veya iptal edilir. ita amirince karar iptal edilirse

ihale hiiki.imsiiz saYtltr.



s) Sdzleqme imzalandrktan rionra kiracrnrn fesih talebinde bulunmasr, kira donemi sona ermederr

faaliyetini durdurmasr, kiralanan yerin amacr drgrnda kullanmast, taahhiidi,inti sozlegme htiki,irnlerine
uygun olarak yerine getirmemesi veya izin ve ruhsatlann her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi
hallerinde kira sozleqmesi, birlik tarafindan fesh edilerek aynca protesto gekrneye ve htikiim almaya
gerek kalmaksrzrn 2886 Sayrlr Devlet ihale Kanununun 62 rrci maddesine gore kesin teminatr gelir
kaydedilir ve cari kiralama d,onemine iligkin (9 ayhk veya 12 ayhk) kira bedeli tazminat olarak tahsil
edilir.

g) Sozleqmede taraflann ihtilafr halinde Gebze N4ahkemeleri yetkilidir"

i$lErir,uEK UzERE, iHALESi v.tpIlacAK oKUL KANTiNLERi vE TESPIT
KOMUSI'C)NUNCA BELiRI-ENEN MUAMMEN BEDELLBRI
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