OKUL KANTİNLERİ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI
(Erzincan İ] Mil]i Eğitim Müdür]üğü 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Kantin İhale İlanı)

Aşağıda isimleri belirtilen okullara

ait okul kantinleri 2886 Sayılı Yasanın 51/g maddesi gereğince

pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.
İhale Yeri

:İI Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı salonu

Adres

:Mengüceli Mah.131 l sokak No:10 Erzincan

İHALESİ YAPILACAK 0KUL KANTİNLERİ
MUHAMMEN BEDEL

iHALBSAAT]
SlraNo

İHALETARiHİ

OKULUN ADl

GEÇİcİTBMİNA

ÖĞRENCİ VEPERSONEL

T%3

SAYISI

YILLIK

AYLIK

(9 Ayl,k)

Ertuğrul Gazi Anadolu
1

2

Lisesi

Gül-Celal Toraman Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi

22.08.20 ı 9

14:00

ı .750,00 TL.

22.08.20 ' 9

ı4:ı5

500,00 TL.

472.50 TL

ı 5.750.00 TL.

4.500,00 TL.

135.00 TL

Öğrenci Sayısı:556

Personel Sayısı:48

Öğrenci Sayısı:335
Personel Sayısı:45

İhaleye lştirak edeceklerde Aranacak Belgeler:
l-Sabıka kaydı Savcılıktan (Yeni tarihli), "SABIKA SİCİL KAYDI YOKTUR" ibaresi bulunanların

başvuruları kabul edilecektir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş
olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış

olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mim
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına

fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun
Cinsel

Dokunulmazlığa

Karşı

Suçlar

başlıklı

İkinci

Kısmının

Altıncı

Bölümünde

düzenlenen

maddelerdeki suçlardan mahküm olanlar ihalelere katılamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya verilen

yerlerde istihdam edilemezler,
2-İhaleye katılma istek dilekçesi (Strateji Geliştirme Şubesinden alınacaktır.)

3-Nüfus Cüzdanının onaylı fotokopisi, yada aslının idarece görülen fotokopisi dilekçeye eklenecektir.
4-İhaleye Gerçek ve Tüzel Kişiler katılabilir. (Tüzel Kişilerde Yetki Belgesi ve İmza Sirküsü -Noterden
Tasdikıi)

5- İlgili esnaf odasından adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklanma kararı
bulunmadığına dair aldığı belge.

6-Kanuni İkametgah Belgesi.
7-Kantin Kiralama ihalelerinde katılımcılardan 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış Ustalık Belgesi olma şartı aranır. Ancak Katılımcıların

hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi,(işyeri açma belgesi, ustalık
belgesi

ile

eşdeğerdir.)

katılabileceklerdir.

kalfalık`

(İstenilen

kurs

bitime

belgelerin Milli

belgelerinden

Eğitim

en

az

birine

sahip

olanlar

Bakanlığınca verilmiş olması

ihaleye

gerekmektedir.)

Belgelerin aslı veya aslı gibi tasdikli olması şarttır.

8-İhale komisyonu başkaııı ve üyeleri ile birliğin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ikinci dereceye

kadar kan bağı bulunanlar ihaleye katılamaz.
9-Başka kantin işletiyor olmamak,
10-İhaleye katılanlardan muhammen bedelin yıllık tutarının %3 'ü kadar Geçici Teminat alınacaktır.
ll-Başvuru evrakları

tam

olanlar Geçici

Teminatlarını

(İhaleye

Katılım

Belgesi

İhale

Komisyon

Başkanından alındıktan soma) Ziraat Bankası Erzincan Şubesinin TR 02 000100011612 0046125011
nolu hesabına yatırarak iki adet dekontla birlikte Müdürlüğümüz İhale Komisyon Başkanına teslim
edeceklerdir.

Diğer Hususlar:
1)İ.haleyekatılıpİhaleüzerindekalanlardanayrıcayıllıktutarüzerinden%6'likKatiTeminatalınacaktır.

2) Ihaleye katılarak ihale üzerinde kalanların sözleşme yapmadan önce ihaleden vazgeçtikleri takdirde
geçici teminatları yanarak iştirakçiye iade edilmeyecektir.
3) 2886 Sayıh Kanunun 62 nci maddesi ile Yönetmeliğin 50 nci maddesi gereğince sözleşme yapıldıktan

sonra kiracının taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak
yeriıB getirmeıııesi üzerine, idarenin en az 10 gün süreH ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı

durumun devam etmesi halinde,

4) İhalesi üzerinde kalarak sözleşme yapanların 1 yıl doldumadan vazgeçenlerin kati teminatları da Okul
Aile Birliği hesabına ırat olarak kaydedilecektir.

5) İhale sonucu ihalesi üzerinde kalanların 7 gün içerisinde sözleşme yapmak zorundadır. Aksi takdirde
ihaleden vazgeçmiş sayılacağı gibi geçici teminatları iade edilmeyerek Okul Aile Birliği hesabına ırat
kaydedilecektir.

6) İhalesi üzerinde kalan iştirakçinin işletmeye başladığmda
7) Kiranın ilk aylığı peşin alınır.

YAZAR KASA kullanmak zorundadır.

8) Kiralama ile ilgili her türlü vergi resim harç ve Özel İdare. Hazine Hissesi olan Elektrik, su, yakn ve
ilk tesisat giderleri İhale tı,ıtarı dışında olup, işletmeciye aittir.

9) Kantin bizzat yüklenici tarafından çalıştırılacaktır. Kantin başkası tarafından çalıştırılamaz, resmi ve

gayri resmi devir ve temlik yapılamaz.
10) Ihaleye katılacakların ihale saatinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
11) |hale komisyonu, ihaleyi verip, vermemekte serbesttir.
14) Ihaleye tüzel kişiler hariç vekaleten katılma kabul edilmez.
12) Yüklenicinin değişmesi durumunda; okul kantinine yapılan sabit tesis masrafları, kullanım süresi ve
amortisman dikkate alınarak okul, birlik varsa ilgili meslek odası temsilcinin ve gerektiğinde bilirkişi
katılımıylaoluşturulankomisyoncataktiredilenmeblağeskiyükleniciyeyeniyüklenicitarafındanödenir.
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ile yapılan
müracaatlar
kabul edilmez.
NOT:

İhale İlanı Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü

ww'.eı.zıılcalı.

görülebilir.

MÜRACAATLAR: 22/08/2019 Perşembe günu ıhale saatınden öncesıne kadar
Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştime Şubesine yapılacaktır.

|LAN OLUNUR

intemet adresinden
(14.00'dan once ) 11

