
EYÜP İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü

OKUL KANTİN İHALESİ İLANI
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi

Kantini, Milli Eğitim Bakanlığının 09.02.2012 tarih ve 28199 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Okul Aile Birliği Yönetmeliği doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesi
gereğince yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
İHALE ŞARTLARI
1- Pazarlığa konu olan kantinin bulunduğu : Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip
Lisesi Müdürlüğü
a) Okulun Adı : Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip
Lisesi
b) Bulunduğu İl/İlçe : İstanbul - Eyüp
c) Kira Tespit Komisyonunca Belirlenen

Muhammen Bedel
: Aylık 1.500,00- TL (BinbeşyüzTürklirası)

d) İhalenin yapılacağı yer : Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
e) Teklif verme tarihi ve saati : 27.03.2017 Pazartesi 10,00
f) İhalenin yapılacağı tarih ve saat : 27.03.2017 Pazartesi 10,00
g) Öğrenci sayısı/Personel : (382 Öğrenci)
h) Demirbaş Bedeli : …………………….
2) İhaleye katılanlar ihale şartnamesi ve özel hükümlerin tüm maddelerini kabullenmiş sayılırlar,
ileride bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez itirazda bulunamazlar.
3) İhaleye katılmak isteyenler ihale ile ilgili şartnameyi; Ziraat Bankası Eyüp Şubesi nezdindeki
4010778-5014 numaralı hesaba, ihale doküman bedeli olarak 100,00-TL yatırıldığına dair
dekontla Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden temin edebileceklerdir.

İHALEYE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER:

a)- Ziraat Bankası Eyüp Şubesi nezdindeki 4010778-5013 numaralı hesabına,  ve ihaleye katılan
kişinin ismi belirtilmek suretiyle yıllık muhammen bedelin % 3 geçici teminat , %27’si idari
teminat olmak üzere toplam %30 geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu (3.825,00)TL
veya herhangi bir bankadan alınacak Teminat Mektubu.(Aslı) (2886 sayılı Devlet İhale
kanununda 26.maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.)
b)- Yerleşke Belgesi(nüfus Müdürlüğünden)
c)- Nüfus cüzdan örneği (Aslı) veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
d)- Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış olan sabıka kayıt belgesi (Aslı)
e)- 5.6.1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında
alınmış “Ustalık Belgesi”nin aslı (Kantin alanında işyeri açma belgesi varsa ustalık belgesi ile
eşit değerlendirilecektir). Ancak katılımcıların hiç birinde bu belgeleri bulunmaması durumunda,
kalfalık, kurs bitirme belgesi vb. en az birine sahip olma(aslı).
f)- İstanbul Kantinciler odasından alınacak, adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına ve
ihaleden men yasağı olmadığına dair belge (Aslı)
g)- Öğrenim Belgesi (En az ilkokul veya ilköğretim mezunu olmayanlar katılamaz)
h)- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen Şartname Örneği ve dekont
ı)- İhalesine katıldığı Okulun servis taşımacılığını yapmadığına dair yazı.(Okuldan alınacak)
i)-Usulüne göre İstenilen belgelerden (b),(c) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ihale tarihinden
önce 6 (altı) ay içerisinde düzenlenmesi gereklidir. Katılımcıların istenilen belgeleri 27/03/2017
tarihi pazartesi günü saat 10:00 ye kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Posta kanalı ve İhale
başlama saatinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvurular katılımcı veya vekili tarafından (Noterden Vekâletname ibrazı olan ) bizzat
yapılacaktır.



İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANAN ŞARTLAR

a) T.C. Vatandaşı olmak
b) Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veyahut affa uğramış olsalar
bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve
kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihaleye katılamazlar.
c) Başka bir kantin işletiyor olmamak ( Meslek odasından adına kayıtlı kantin işletmesi
bulunmadığına ve ihaleden men yasağı olmadığına dair belge istenecektir.)
d) İhaleye gerçek kişiler katılabilir; şirketler, dernekler, vakıf ve birlikler ihaleye katılamazlar.
e) İhaleye bizzat müracaat edenin kendisi veya vekâletname ile bir başkasının katılması
durumunda vekâlet edenin noter tasdikli vekâletnamesi dosyada sunulması gerekmektedir.
f) 5.6.1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında
alınmış “Ustalık Belgesi”nin aslı (Kantin alanında işyeri açma belgesi varsa ustalık belgesi ile
eşit değerlendirilecektir). Ancak katılımcıların hiç birinde bu belgeleri bulunmaması durumunda,
kalfalık, kurs bitirme belgesi vb. en az birine sahip olma(aslı).
g)Eğitim ve öğretim ortamına ve öğrenci psikolojine uyum sağlayabilecek kişiler istihdam edilir.
İstihdam edilen kişilerden ilgili mevzuatta belirtilen surelerde portör muayenesi, adli sicil ve
arşiv kaydı benzeri evraklar istenir.
h)İhaleyi alan kişi kantini 1 yıl çalıştırmak zorundadır, Aksi takdirde 1 yıllık kira bedelini
ödemek zorundadır.
ı)İhaleye katılacak kişinin  60 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.


