
 

İHALE İLANI 
Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

 
 

 Tuzla İlçesi Orhanlı Ortaokulu Müdürlüğü’nün kantin kiralama işlemleri 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince “ Açık Artırma - Pazarlık Usulü ” ile 
ihale edilecektir. 

 

a) Adresi     :  Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
1) İDARENİN 

b) Telefon ve Faks No  :  0216 3957956 / Faks: 0216 3957933 
c) Elektronik posta adresi(varsa) : www.tuzla 34@meb.gov.tr 
 

a) Niteliği                 :        KANTİN KİRALAMA İŞİ 
2) İHALE KONUSU İŞİN 

b) Yapılacağı yer     :        Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi 
c) İşin başlama tarihi    :       Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 
d) İşin süresi     :       Bir yıl 
e) Aylık muhammen bedeli     :          1150 (Binyüzelli) TL 
f)  öğrenci mevcudu         :        300  (üçyüz) 
g) Adresi                          :        Tuzla   
                Tuzla / İSTANBUL     
h) Telefon                       :         Tel: 0216 3957956  

a) Yapılacağı yer : Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
3) İHALENİN 

b) Tarihi ve saati :  28.01.2015 Çarşamba günü Saat 14.00’ da 
c) Demirbaş Bedeli : Yok 

4) 
a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, 

İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR: 

b) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak, 
c) başka bir kantin işletiyor olmamak,  
d) İhalesine katıldığı okulun servis taşımacılığını yapmamak 
e) Gerçek Kişiler İhaleye bizzat katılacaklardır. (Vekâlet ile ihaleye girilmez) 
f) İhaleye gerçek kişiler katılır. Şirketler, dernekler vakıf ve birlikler ihaleye katılamazlar. 
g) Meslek belgesine haiz olmak şarttır. Ancak katılımcıların hiç birisinin ustalık belgesi 
bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık belgesi, kurs bitirme belgesinden en az 
birinin (aslı) bulunması, 

     h) Kendi adına düzenlenmiş meslek belgesine sahip olmak.  
 
Geçici teminat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün TC Ziraat Bankası Tuzla Şubesi 6128410–5003 nolu 
hesabına, tespit edilen yıllık kira bedelinin,8,5 ay  % 30 ‘ na tekamül eden bedelin 
2.932,50TL(İkibindokuzyüzotuzikiliraellikuruş)TL geçici teminat olarak yatırdığına dair dekont. 
 

http://www.tuzla%2034@meb.gov.tr/�


 a) Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi, 
5 İHALE KOMİSYONUNA KAPALI ZARF İÇERİSİNDE VERİLECEK EVRAKLAR: 

 b)  Veriliş tarihi 6 ayı geçmemiş olma şartıyla ikametgâh senedinin aslı, 
     c) Veriliş tarihi 6 ayı geçmeyecek şekilde sabıka kayıt belgesinin aslı, sabıka kayıdı var ise 
cezalandırma maddesi ne olursa olsun kabul edilmeyecektir. 
 d) İlgili esnaf odasından alınmış usulüne uygun mesleki yeterlilik belgesinin aslı. 
 e) İlgili esnaf odasından alınmış “ katılımcının başka bir kantin çalıştırmadığına dair yazının 
aslı, 
   f) ilgili odadan alınmış ihaleye katılmaktan men olmadığına dair yazı. 
 g) Kantin kiralama ihalesi yapılan okul müdürlüğünden alınmış; “ aynı okulun öğrenci servis 
taşımacılığını yapmadığına dair yazının aslı, 
 h) Mesleki Eğitim Belgesini (Ustalık belgesi, İş yeri açma belgesi, Kalfalık belgesi, Çıraklık, 
belgesi ve Kurs bitirme belgesi) aslı, 
 ı) Şartnamede adı geçen okulun kantin kiralama ihalesine ait şartname alındığına dair 
dekontun aslı, 
     j) Şartnamede adı geçen kantin için yatırılmış geçici teminat dekontu, 
 k) ihalesi yapılacak okulun Okul Aile Birliğinin, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin üçüncü 
dereceye kadar yakını olmadığını belirten komisyona hitaben yazılmış dilekçe, 
  

 
İŞ BU İHALE İLANI  20.01.2015 Pazartesi günü saat 08.30 ‘dan 28/01/2015 Çarşamba 

günü saat 08.30’ a kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğünün http://istanbul.meb.gov.tr 
adresinde, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili okulun ilan panosunda asılı 
kalacaktır. 

 
Not:  Şartname Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün TC Ziraat Bankası Tuzla Şubesi 

nezdinde bulunan 6128410–5003 nolu hesabına 100.00. TL  (Yüz) TL yatırılarak İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğünden temin edilebilir. 
 
 
 
 
 
 

TUZLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
KOMİSYON BAŞKANLIĞI 
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