
KANTiN inar,n ir,lNr @UYURU

A) Asafirda yer Alan ULUBATLI HASAN MESLEKI pGiriv MERKEZI MUDURLUGU
Kantin ihalesi 2886 Sayrh Devlet ihale Kanununun 35/d ve 5L/9 maddeleri, A9nZD0l2 tarih
ve 28199 sayrh Resmi Gazetede Yayrmlanan "Okul Aile Birlifi Yiinetmelifi ve Milli Efitim
Bakanhfr Strateji Geliqtirme Baqkanh[rnrn 03/0312006 tarih ve 2006/18 Sayrh genelgesi
gerefince pazarhk usulii ile kiraya verilecektir

uLrlBAILr_msaNA4_ESLEKrlg[MMERKEZIMUDURLUGU

B) ihale dokiimam, ihaleye katrlmak isteyen istekliler tarafindan, Atagehir ilge Milli E[itim
Mtidiirliifiiinden ahnacaktrr. (ihale dokiimanrnr almak isteyen istekli iince Ataqehir T.C. Ziraat
Bankasr Kiigiikbakkalkiiy $ubesi 50744361-5016 nolu hesaba ihale dokiiman bedeli 100,00
(yiiz) TL yatrrarak, alacalr dekont ile Ataqehir itge Milli Efitim Mi.idiirliifiiine
baqvuracaklardrr.)

C) ULUBATLI HASAN MESLEKI pGirina MERKEZI uUlunrUGU kantin ihalesi
1310412018 CUMA giinii saat L0:00' da Atagehir ilge Milli Egitim Miidiirliifii binasrnda 2886
Sayrlr Devlet ihale Kanununun 35/d ve 51/g maddeleri gere[ince pazarhk usulti ile yaprlacaktrr.

in,lr,nsi yApILAcAK oKULUN isrui innln rARiHi sAATi

1310412018 CUMA giinii ihalesi yaprlacak olan okulun

Okulun Adr Ihale Saati
l-Ulubath Hasan Mesleki Efitim Merkezi Miidiirliigi 10:00

D) Yaklaqrk Maliyet (Muhammen bedel) ile gegici teminat miktarlan agafrda giisterildifi
gibidir.

Okulun Adr YeKatftMaliy-el-(2syllk) -G-eejpils-minatMiklarfl-L)
Ulubath Hasan MEM 4.500,00 (Dortbinbeqyiiz)Tl 1.350.00TL

E) Okul kantinine yaprlan sabit tesis masraflarr, kullanrm siiresi ve amortisman dikkate
ahnarak Okul, Okul Aile Birlifi ,istanbul Kantinciler odasr temsilcisi giirevlendirilen Teknik
elemanlann katrhmryla oluqturulan komisyonca belirlenen Kantin Sabit Tesis de[eri
(9"750,00) TL olarak tespit edilmigtir.

F) 13 10412018 CUMA giinti kantin ihalesi yaprlacak olan okulun adresi ile iifrenci
mevcutlarrnr giisterir liste aga[rda oldufu gibidir.

OKUL ADI OErenci Savrsr OKUL ADRESI

Ulubath Hasan
Mesleki Efitim

Merkezi

36024

=90 kisi( gtnliik)
Mevlana Mah.Hiiseyin Afirrman

sk.No :2/b Ataqehir /istanbul

G) iHALEYE KATILACAK iSTNTT,iIERDEN iSTNNNN BELGELER A$AGIDA
BELIRTILMI$TIR."
1. Dilekge Atagehir i19e milli Efitim Miidiirlti$i(Ahnacak rda mevcut)



4, ihale dokiiman bedelinin ddendiline dair dekont
5" Gegici teminatrn Atagehir Mal Mtidiirlii[ti veznesine yatrrrldr[rna dair vezne ahndr m.akbuzu
(veya dekont)
6. Baqka bir kantin igletmedigine dair belge. (Kantinciler odasrndan)
7. Kantin igletmecili$i ustahk belgesinin ash, ustahk belgesi yoksa srrayla kalfahk belgesi, sertifika,
kurs bitirme belgesi veya igyeri agma belgelerinden en az birinin ash.(Bu belgeler mesleki e[itim
merkezlerinden ahnmtg olmast veya bagka bir kurumdan almmrgsa mesleki epitim merkezlerinden
denklik iglemlerinin yaprlmrg olmasr gerekmektedir. Aksi takdirde ihaleye aLnmazlar.)
8. ihalesi yaprlacak olan okulun Servis Tagrmacrhsmr yapmadrlrna dair belge. litgiti Ot 

"tMridiirltigtinden ahnacak)
f.ihaleden men olmadrgrna dair belge (istanbul Kantinciler odasrndan)
1 0.Yeterlilik Belgesi (istanbul Kantinciler odasrndan)
1 l "Sabrka Kaydr(son 3 ay)

H) iHALEYE KATILACAK OLANLARDA ARANACAK $ARTLAR"
I -T.C. Vatandagr olmak.
2-Yijzkrzarttc;r sugtan hiiktim giymemig olmak.
3-Bagka bir kantin igletiyor olmamak.
4- Gergek kiqi olmak
5-ihaleden men yasalr almamrg olmak"

NOT:ihaleye oncelikle Kantin igletmecilili Belgesi veya iq yeri agma belgesi olanlar
kafllacaktrr.Yoksa srrastyla kalfahk,grrakhk,kurs bitirme belgelerinden birine sahip olanlar
katrlabilir"

! Yi.iklenicinin deligmesi durumunda; okul kantine yaprlan sabit tesis masraflan,kullanrm
suresi ve amortisman dikkate almarak okul, okul aile birli[i, ilgili esnaf odasr temsilcinin ve
gerekti[inde bilirkigi katrhmryla olugturulan komisyonca taktir edilen meblaf, eski yiikleniciye
yeni yiiklenici tarafindan cidenir.
J) Okul Kantinleri ile diger alanlarla ilgili yaprlan ihale sonrasr yi.iklenici ile yaprlan scizlegme siiresi I
(bir)yrldrr. Scizlegme htikiimlerine yilklenicinin uymamasr durumunda siizlegme tek taraflr idare tarafinclan
si.ire bitirni beklenmeden fesh edilir.

Uygun gartlar olugmamlg ise yiiklenicinin istemesi halinde ve idarenin uygun gdrmesi durumunda
yi.iklenici sozlegrneyi yenileme hakkrna sahiptrr.

Ancak; yiiklenici scizlegmeyi hangi nedenle olursa olsun yenilemeyi istemiyorsa sciz konusu okulun
kantin agrk alanlar vs. gibi yerlerin tekrarl(bir)yrl siiresince ihalesine giremezler ve katrlamazlat veya
yetkilendirerek bagkalannr da bu ihalelere sokamazlar.

K)KANTIN \4AHALiNDE SABiT TESiS VE DEMIRBA$LARDA iLQE MiLLi BCiTiV
vruounrucUNuN ONAYI oLMADAN KESiNLIKLE TADiLAT vE ig valnvrayAcAKTrR.

NOT: BU IIIALE DUYURUSU 13/NISAN /2018 CUMA Giinii Saat:10:00' a kadar aqafrda belirtiten
yerlerde yayrnlanacaktrr.

r-isrANBUL MiLLi Bcirilr vrununruGu wus sirnsNon
2"iLeE uirr,i Bciriu vrununrucu wBe siTESiNDE
3-KAYMAKAMLIK BINASINDA

Vefa Vedat BUDAK
Ataqehir ilge Milli Efitim

Mtidiirti V.


