YALOVA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SAFFETÇAM ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
YEMEKHANE İŞLETME (KİRALAMA) İŞİ İHALE İLANI
1- Aşağıda ismi, yeri, geçici teminatı ve öğrenci sayısı yazılı okul yemekhanesi 2886 Sayılı Devlet İhale
Kanunu’nun ve 51 (g) bendine göre yazılı teklif almak ve Pazarlık Usulüyle 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, 04.07.2019 Perşembe saat 10:00’a kadar; Şartnamenin 2.
Bölüm özel şartlar: 2. Maddesinde belirtilen usullere göre Şartnamenin 8. Bölümünde istenilen belgeleri
hazırlayarak Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü İhale Komisyonu başkanlığına teslim edeceklerdir.

4- Geçici teminat: Muhammen Bedel üzerinden Bir aylık kira bedelinin %3’ü oranında
geçici teminat yatıracaklardır. (2886 sayılı kanun madde 25) 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.)

Geçici Teminat: Saffetçam Ortaokulu Okul Aile Birliğinin Halkbankası Yalova
Şubesi TR03 0001 2009 3620 0016 0003 33 nolu IBAN hesabına yatırılacaktır.
5 -Telgraf, faks veya postayla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhaleye bizzat başvuru yapan belge sahipleri
katılacaktır. Vekaleten başvurularda teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı belge ibraz edilecektir.
Belgeleri eksik olan katılımcıların başvuruları iptal edilecek, değerlendirilmeye alınmayacaktır.
6- Dernekler, vakıf ve birlikler ile daha önce sözleşme şartlarına uymayan ve sözleşmeyi tek taraflı olarak

fesih edenler ihaleye katılamazlar.
Kiracının değişmesi durumunda; yemekhaneye 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 ………….TL ödenir.
Bu husus ihale ilanında ve şartnamede belirtilir. (Kiralama Sözleşmesi Özel Şartlar Madde 1)
İhale şartnamesi mesai saatleri içinde İlgili Okul Müdürlüğünden 100 TL makbuz karşılığında temin edilebilir.
NOT: Yemekler okulun yemekhane kısmında üretilecektir.

İŞİN ADI

MUHAMMEN
BEDELİ

GEÇİCİ
TEMİNAT

Saffetçam Ortaokulu Yemekhane
İhale İlanı

1.750.00.00 TL
(Aylık)

52.50,00 TL

İHALE
TARİHİ VE
SAATİ
04.07.2019
10:00

ÖĞRENCİ
SAYISI
722

İlanen Duyurulur.
İHALE KOMİSYON BAŞKANI
Hüseyin ÇİBİR
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

