YALOVA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
KANTİN İŞLETME (KİRALAMA) İŞİ İHALE İLANI
1- Aşağıda ismi, yeri, geçici teminatı yazılı okul kantini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ve 51 (g)bendine göre
Pazarlık Usulüyle yazılı teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle ihale edilecektir. İstekliler yapmış oldukları
teklife bağlı olmakla birlikte teklif edilen bedelin üstüne çıkabilecektir.
2- İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatte Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3- İhaleye katılmak isteyen yükleniciler, 21/09/2017 Perşembe günü saat: 11:50’ ye kadar Yalova İl
Milli Eğitim Müdürlüğüne aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte, usulüne uygun olarak hazırlayacakları ve yazılı
tekliflerini de içeren tekliflerini kapalı zarf içerisinde bizzat vereceklerdir.
4- İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden 20

TL karşılığında temin edilebilir.

Telgraf, faks veya postayla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhaleye bizzat başvuru yapan belge sahipleri
katılacaktır. Vekâleten başvurularda noter onaylı belge ibraz edilecektir. Belgeleri eksik olan katılımcıların
başvuruları iptal edilecek, değerlendirilmeye alınmayacaktır.
5- İhale neticesinde Sözleşme Okul Müdürü / Okul Aile Birliği Başkanı ve Yüklenici tarafından imzalanacak.
6- Sözleşme imzalanmadan önce kesin teminat idareye ibraz edilecektir.
7- Daha önce kantin ve yemekhane ihalelerine katılmış olup, sözleşme düzenlemeden vazgeçenler, işletme süresi bitmeden
işletmeyi bırakmış olanlar ile icra takibi ile işletme bedeli tahsil edilen kişiler fesih tarihinden itibaren 1 yıl süre ile kantin
ve yemekhane ihalelerine katılamazlar.
9- İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa, ihale tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır.
10- İhaleye 65 yaşından gün almamış gerçek kişiler katılabilir. (18 yaşından küçükler katılamaz)
11- Şirketler, dernekler, vakıf ve birlikler ile daha önce sözleşme şartlarına Uymayan ve sözleşmeyi tek taraflı olarak fesheden
şahıslar ihaleye katılamazlar.
12 -Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine
karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,
dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi
ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu
haklarından yoksun bırakılanlar ihalelere katılamazlar.
13- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Gerektiği durumda ihaleyi fesih edebilir.
KANTİN İHALESİNE KATILMAK İÇİN KOMİSYONA SUNULMASI GEREKEN BELGELER
1- Sabıka kaydı olmadığına ilişkin Taahhütname veya Belge

(Okul Müdürlüğünden alınacaktır.)

2- İhale Başvuru Dilekçesi (Okul Müdürlüğünden alınacaktır. İkametgah ve telefon no’ su eksik olmayacak)
3- Yer Görme Belgesi.

(Okul Müdürlüğünden alınacaktır.)

4-Gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olacağına dair Taahhütname.

(Okul Müdürlüğünden alınacaktır.)

5- Ancak Mesleki Yeterlilik Belgesini, ihale yapılan İlin dışından almış olan istekliler için ayrıca ihale yapılan ilin
Dışın da her hangi bir kantin işletmediğine dair taahhütname istenecektir. (Okul Müdürlüğünden alınacaktır.)
6-İhalesine katıldığı okulun servis taşımacılığını yapmamak taahhütname (Okul Müdürlüğünden alınacaktır)

7-İhalelerden men yasağı bulunmadığına dair taahhütname
(Okul Müdürlüğünden alınacaktır)
NOT: İhaleyi alan Yüklenicinin ileriki zamanlarda ihalelerden men yasağı olduğu tespit edildiği takdirde sözleşmesi tek
taraflı fesih edilir ve Yüklenici ilgili idareden maddi / manevi tazminat ve hak talebinde bulunamaz.
8-T.C. Kimlik numaralı Nüfus cüzdanı fotokopisi (İhale sırasında nüfus cüzdanının aslı komisyonca görülmek istenirse
ibraz edilecektir)
9- Sağlık Raporu ( Son bir aydan eski olmamak)
10 İhalelere katılacaklardan Yalova Bakkallar, Büfeciler ve Tekel Bayileri Odasına bağlı Yalova Kantin İşletmecileri
Esnaf Derneğinden adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına dair belgeyi ibraz eder
11-İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen şartname örneği,

(Okul Müdürlüğünden alınacaktır)

12- İhalelerde katılımcılardan 05/06/1986 tarihli 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun hükümlerine göre kantincilik alanında
alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda
işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır ve bu belgeyi komisyona ibraz
eder.
NOT: İhaleyi alan Yüklenicinin ileriki zamanlarda il dışında başka herhangi bir kantin işlettiği tespit edildiği
takdirde sözleşmesi tek taraflı fesih edilir ve Yüklenici ilgili idareden maddi / manevi tazminat ve hak talebinde bulunamaz.
13-Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu (2 suret)

Geçici teminat: Muhammen Bedel üzerinden 1 Aylık kira bedelinin % 3’u oranında geçici teminat
yatıracaklardır. Bu
miktardan az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. (Geçici teminat
dekontlarının ihale başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınabilmesi için, ait olduğu ihalenin adı açıkça yazılmış
olacaktır.)
Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğinin Yalova Halk Bankası Şubesi

TR07 0001 2009 3620 0016 0002 61 nolu IBAN hesabına yatırılacaktır.
14- İstekliler, yukarıda istenilen belgeleri, şartnamede belirtilen usullere uygun olarak kapalı zarf içerisinde ve
süresi dahilinde İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir.
15-Kiracının

değişmesi durumunda; kantine

kiracı tarafından yapılan tüm tesis

masrafları, kullanım süresi ve amortisman da dikkate alınarak okul, birlik, varsa ilgili oda temsilcisinin/kuruluşun ve
gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski kiracıya yeni kiracı
tarafından ödenir. Bu husus ihale ilanında ve şartnamede belirtilir. (Kiralama Sözleşmesi Özel Şartlar Madde 1)
16- İhaleye iştirak edenler, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği Kiralama Usulü ve İşlemleri genel
Hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen
kabullenmiş sayılırlar.
Keyfiyeti ilan olunur.

S.
NO
1

İŞİN ADI
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Kantin İhale İlanı

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ
TEMİNAT

3.750 TL (Aylık)

112,50TL

İHALE
TARİHİ VE
SAATİ

ÖĞRETMEN
VE
KURSİYER
ÖĞRENCİ
SAYISI

21/09/2017
11:50

400

Not : Yukarıda istenilen belgelerden, asılları istenilenlerin, asılları verilecek. Fotokopisi istenilen belgelerin asılları ise,
ihale komisyonu tarafından istenmesi halinde ihale komisyonuna sunulmak üzere, ihaleye katılacak kişilerin yanlarında
hazır bulundurulması gerekmektedir.
İHALE KOMİSYON BAŞKANI
Ahmet AYDIN
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı

