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lge Milli E[itim Miidtirlii$ii
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belirlenen

ve Saat

29. t2.2016

Yemekhane ihale ilanr.

ir,irnnn DUYTIRU (iLAN)

Mill i  E[i t im Bakanhlr lievler ilge Milli E[itim Miidiirlii$i'ne bafh bulunan GSD

E[itim Vakfi Bahgelievler il lu Yemekhanesi 09.02.2012 tarih ve 28199 sayrlt Resmi Gazetede

yaymlanan Milli E[itim B h[r Okul Aile Birli[i Yonetmelifi'nin 2013 maddesine gore

olugturulan ihale komisyonunca, 886 sayrh Devlet ihale Kanunu'nun 35/d ve 51/g maddesi gerefiince

pazarhkusulii ile kiraya veri

Bilgi ve gerelini rica

1-IHALE

Pazrrh$a

KONUSU HAKKIND sitcirpR:

konu olan yeme nin bulundufu

a)
b)
c)

d)
e)

0
s)

Okul adr
Bulundufu ilge
Kira Tespit Komisyonu
Muhammen Bedel
Ihalenin Yaprlacafr Yer
ihalenin Yaprlaca[r Tari
Ofrenci Mevcudu
Sabit Tesis Bedeli
ihaleyi alan yeni m

ihale ve kiralama
ddenecektir.

GSD Efitim Vakfi Bahgelievler Ilkokulu
Bahgelievler

1.550,00 TL (binbeqyiizellilira)
Bahgelievler ilqe Milli Efitim Miidiirliifii
17.01.2017 (Sah Giinii) Saat 10.30
988
Sabit Tesis Mevcut Defildir.

tecir, I (bir) yrlhk (8,5 aya tekabtl ediyor) kirayr peqin

iideyecek olup y ne sabit tesisi Okul Aile Birlifince yaptrrrlacak ve
taraflarca tutanak landrktan sonra yemekhaneyi teslim alacaktrr.

h) ihaleve katrlanlar. ihales ne girdikleri okul yemekhanesini yerinde gormiig, ihale qartnamesini,
teknik gartnamesi ve
kabullenmig sayrlrlar.

tasansrnrn tiim maddelerini onceden okumug ve aynen

her tiirlii vergi, resim, harg ve di$er masraflar yiiklenici tarafindan

j ) kararr. karar tarihi itibaren en geg 15 iq giinii iginde ita amiri tarafindan onaylantr
iptal edilir. ita ami ce karar iptal edilirse ihale hiikiimsiiz saytlr.

k) ihaleyi yaprp makta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

ihale
veya

idare

le ve teknik ile ilgili qartnameyi, ilge Milli E[itim Mi.idiirlii[i.i'niirr
i'ndeki 6422508-5001 nolu Kantin Hesabtna 100,00 TL (yiizlira)

2-Ihaley e katrlmak isteyenler,

Miidiirltigii' nden temin edebileceklerdir.



a)
b)
c)
d)
e)

0

a)
b)
c)
d)
e)

s)

h)

3 -IHALEYE KATILACAK KI$ ARANACAK $ARTLAR:

T.C. vatanda$l olmak
Yiiz krzartrcr bir sugtan kiim giymemiq olmak.
Bagka bir kantin ve i iqletiyor olmamak.
ihaleye bizzatkatr , (Vekdlet ile ihaleye girilmez.)
Ihaleden men yasaSr rq olmak.

$irketler, dernekler, vakr ve bir l ik ler ihaleye katr lamazlar.

4-IHALE KOMISYONUNA EK EVRAKLAR:

ikametg6h senedi (6 a eski olmamak)
Niifus CiJzdam sureti (M
Sabrka kaydr (6 aydan es
$artname ahndr dekontu

tarltktan veya Niifus Miidtirlti$iinden)
iolmamak)

Adrna kayrth okul kanti iqletmesi olmadr$rna ve ihalelerden yasaklama karan bulunmadr$rna
dair belge.(Ilgili esnaf ) Bagka kantin igletti[inin ve ihaleden Men yasa[r oldufunun
anlagrlmasr halinde kira
kaydedilir.

si tek taraflr fesh edilip kantin tahliye ettirilir ve teminafi irat

ihalesi yaprlan GSD im Vakfi Bahgelievler ilkokulu servis tagrmacrh$mr yapmadr[rna
dair y azr. (Okul miidtirl
Kantin kiralama ihalele

nden ahnacaktrr.)
katthmcrlardan, 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayrh Mesleki E[itim

Kanunu hiikiimlerine eo kantincilik alanrnda almmry ustahk belgesi sahibi olma qarh aranlr.
Ancak, katrhmcrlarrn hi inde ustahk belgesi bulunmamasr durumunda iqyeri agma belgesi,
kalfahk, kurs bitirme en az birine sahip olma gartr aranrr. (ihaleye Ustahk,
igyeri Agma, Kalfahk ve rs Bitirme Belgelerinin Asrllan verilecektir. )
Gegici teminat, Okul le Birli$i'nin 1364 Mahmutbey -Bahcelievler / istanbul Subesi
T.C.Is Ban 11 3640 / 21458 Nolu hesabrna ayhk
muhammen bedelin 8.5 ylrk tutarrnn o/o3}'una (yiizdeotuz) tekabiil eden 3.952,50 Tl'nrn
(ii9b i ndoku4yii zell iiki I i ikurug) gegici teminat olarak yatrrrldrfrna dair dekont.

5-ihaleye katrlmak isteyen kiqi katrhmcrlar 4. maddede yer alan belgeleri iki dosya halinde asrl

bile evraklarr de[erlendirrneye ahnmayacak ve iade edilecektir.

7-Taksirli suglar ile tecil edilmi hiikiimler harig olmak iizere hapis veyahut affa uframrg olsalar bile
Devletin gahsiyetine karqr i suglarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, riigvet, hrsrzhk,

ve fotokopi olmak izere haz
ilge Milli Egitim Mi.idiirliigi
teslim ahndr belsesi verilecektir
kabul edilmeyecektir. Bagvura
katrhmcrlarrn baqvurulan iptal

6-Igletme siiresi sona ermeden
yoluyla brraktrrrlan kantin veya
ve srhri hrsrmlan aym okulun
durumda olanlar ihaleve katrlsa

dolandrrrcrhk, sahtecilik, inanc
haysiyeti krrcr sugtan veya ist

9-Bu ilan 05.01.2017 giinil
Miidiirliipii, ilge Milli E[itim
veya ilan panolannda asrh kal

rak ihalenin yaprlaca[r 17.01.2017 Sah giinii saat 10.30'a kadar
.eji Geliqtirme Boliimii'ne teslim edeceklerdir. iqtirakgilere evrak

Posta kanah ve ihale baqlama saatinden sonra yaprlacak baqvurular
katrlrmcr tarafindan bizzat yaprlacaktrr. ihalede belgeleri eksik olan
ecek ve deEerlendirmeye almmayacaktr.

i iste[iyle kantin veya yemekhane igletmesini brrakan veya fesih
ekhane igletmecisinin kendisi, eq ve gocuklan ile 2.derecedeki kan
i yaprlacak kantin veya yemekhane ihalesine katrlamazlar. Bu

kotiiye kullanma, dolanh iflas gibi yiz ktzartrcl veya geref ve
mal ve istihlak kagakgrh[r harig kagakgrhk, resmi ihale ve ahm-

rliifiii, Kaymakamhk ve Belediye Baqkanhfr'nrn web sayfalannda

satrmlara fesat kanqtrma, srlannr agrfa vurma suglarrndan dolayr hiikiimlii bulunanlar ve
kamu haklanndan yoksun brrakr nl ar ihal e ler e katiamazlar .

8-ihaleye, ihale gartlamt tag lar kabul edilemez.

t 08.30'dan 16.01.2017 giinii saat 17.00'a kadar il Milli Egitim

tr.

IHALE KOMISYONU


