
 

LAN 
 
      Fatih lçesi Muallim Naci lkokulu Kantini, 28199 Say  Resmi Gazete’de yay mlanan 09.02.2012 tarihli Milli 

itim Bakanl  Okul-Aile Birli i Yönetmeli i do rultusunda kurulan ihale komisyonunca, 2886 say  Devlet hale 
Kanunu’nun “ Aç k Teklif Verme ve Pazarl k Usulü” hükümleri çerçevesinde yap lacak ihale ile kiraya verilecektir. 
1 – Pazarl k usulünde ihale, aç k zarf yaz  teklif almak suretiyle yap lacakt r. 
2 - a) Okul ad     : Muallim Naci lkokulu  
      b) Bulundu u ilçe   : Fatih  
      c) Kira tespit komisyonunca belirlenen muhammen bedel       :  1200( Binikiyüz ) TL 
      d) halenin Yap laca  Yer  : Fatih lçe Milli E itim Müdürlü ü 
      e) hale Yap laca  Tarih ve Saat : 01/04/2016 saat 09:30 
      f) Ö renci mevcudu   : 1200 
      g)Demirba  durumu   : 6.500 TL 
3 – haleye kat lanlar ihale artnamesi ve eki bulunan özel hükümlerin tüm maddelerini okumu  ve kabullenmi  
say rlar. leride bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar. 
4 –  haleye kat lmak isteyenler ihale ile ilgili artnameyi Fatih lçe Milli E itim Müdürlü ünden ücretsiz temin 
edebilirler. 
5 -  haleye ihale artlar  ta mayanlar kat lamazlar. 
6 – haleye kat lmak için ba vuracak müstecirlerde aran lacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken 
belgeler a da s ralanm r. 
           

HALE KOM SYONUNA VER LECEK BELGELER : 
 

    1- Teklif Mektubu (Aç k Teklif veren ki iye ait zarf, lçe Milli E itim Müdürlü ünce mühürlenerek, di er 
evraklarla birlikte i leme al nacakt r.) 
    2-  kametgâh ilmühaberi. ( 6 aydan eski olmamak.)  
    3-  Nüfus cüzdan fotokopisi. 
    4-  Sab ka kayd . ( 6 aydan eski olmamak. ) 
    5-   Ba ka  kantin  i letmedi ine  ve  ihaleden  men  yasa  olmad na  dair  taahhütname    (  lgili  Esnaf  Odas ndan  
al nacakt r.) 
    6- Kantin kiralanmas nda yap lacak ihalelerde, kat mc lardan öncelikle kantin i letmecili i ustal k belgesi istenir. 
Ancak, kat mc lar n hiçbirisinin ustal k belgesi yoksa, s ras  ile kalfal k ve bunlar n bulunmamas  durumunda kurs 
bitirme belgesine sahip olmas art  aran r.      
    7- halesi yap lan okulun servis ta mac  yapmad na dair yaz . ( Okul müdürlü ünden al nacakt r.) 
    8- Geçici teminat dekontu. lçe Milli E itim Müdürlü ü’nün Türkiye  Bankas  Fatih Akdeniz Caddesi ubesindeki 
0319229 nolu hesab na tespit edilen y ll k kira bedelinin  % 30 ‘ una kar k olan bedel  3.240 TL ( Üçbinikiyüzk rk) 
TL’yi   geçici teminat  olarak yat rd na dair dekont.                              
7 – haleye kat lmak isteyenler, istedikleri takdirde okul kantinini mahallinde görebileceklerdir. 
8 –Sözle me Süresi sona ermeden feshini isteyen kantin müstecirleri, bir y l süreyle kantin ihalelerine kat lamazlar. 
9-Kantin sözle mesi yap lan müstecir taraf ndan i letme hakk  süresinin, süresinden evvel iptali halinde, i letme hakk  
verilen yerde müstecir taraf ndan sa lanan ta nmaz içerisindeki malzemede (Ocak, Masa, Sandalye vb.) okul 
idaresine tutanakla teslim edilir. Bundan dolay  müstecir hiçbir hak talep edemez.  
10- Bu ilan, 23.03.2016 günü saat 10:30’dan, 31.03.2016 günü saat 17:00’a kadar, l Milli E itim Müdürlü ünün 
http://istanbul.meb.gov.tr adresinde, Fatih lçe Milli E itim Müdürlü ü ilan panosunda (www.fatih.meb.gov.tr)  lgili 
Okul Müdürlü ü ve ilgili yerlerde as  kalacakt r.                                                              
11 -  haleye kat lmak isteyen gerçek ki i müstecirler 6.maddede yer alan belgeleri haz rlayarak en geç, hale 
tarihinden önce 31.03.2016 mesai bitimine ( Saat 16:30 )  kadar Fatih lçe Milli E itim Müdürlü ü’ne teslim 
edeceklerdir. tirakçilere evrak teslim al nd  belgesi verilecektir. 
12-  haleye Kat lacaklar, ihalenin yap laca  gün ve saatte bizzat kendileri ihale yerinde haz r bulunacaklar ve 
komisyona teklif verecek ve pazarl k i lemine kat lacaklard r. 
           

HALEYE KATILACAK K LERDE ARANILACAK ARTLAR: 
 

a) T.C. vatanda  olmak, 
b) Yüz k zart  suçtan hüküm giymemi  olmak, 
c) Ba ka kantin i letmiyor olmak, 
d) 61 ya ndan gün almam  olmak, 
e)         haleye vekâletle girilmez. 


