TORBALI İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
KİRALAMA YOLUYLA KANTİN İŞLETME İHALE İLANIDIR
1.İHALE EDİLECEK KANTİNİN;
BULUNDUĞU İLÇE
OKULUN ADI
ÖĞRENCİ SAYISI VE ÖĞRENİM DURUMU
KANTİN YERİ VE M2’Sİ ve ADRESİ
KANTİNİN DURUMU VE DEMİRBAŞI
İHALE ŞEKLİ

Torbalı
Torbalı İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdürlüğü
540 Öğrenci
Teras Kat - 12m2 - Torbalı İbn-i Sina M.T.A.L..Torbalı
İlçesi Tepeköy Mah. Ağalar Cad. No:19 Torbalı/İzmir
Elektrik ve su tesisatı..
2886 sayılı devlet ihale kanunu 35\d ve 51\g maddelerine göre
pazarlık usulü

İHALENİN YAPILACAĞI YER

Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü
ŞeyhmusÖZPOLAT’ın Çalışma Odası

İHALE TARİHİ VE SAATİ
AYLIK MUHAMMEN BEDELİ

01/06/2017 Perşembe Saat:10:00
4.000,00 TL ( 9 ay x 4.000,00TL) =36.000,00 TL YILLIK)

2.İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) Türkiye’de kanuni ikametgah sahibi olmak
c) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak.
d) İhaleye Tüzel kişiler ile Milli Eğitim Müdürlüğünden başka bir Kantin, yemekhane vb. işletmesi
almış olup, işletmeye devam eden şahıslar ihaleye katılamazlar. Kantinciler odasından kantin vb.
yer işletmediğine dair belge. ( Kantinciler Odasından alınacaktır.) ( Tespit edilir ise ihaleyi
alan müstecirle sözleşme yapılmaz. Sözleşme yapılmış ise kesin teminat irat kaydedilir. Sözleşme
tek taraflı fesih edilir.)
e) İhaleden men yasağı almamış olmak. ( Kantinciler Odasından alınacaktır.)
f)Daha önce kantin, açık alan, salon, vb. yerler ihalelerine katılmış olup, sözleşme düzenlenmeden
vazgeçenler, işletme süresi bitmeden işletmeyi bırakmış olanlar ile icra takibi ile işletme bedeli
tahsil edilen kişiler ihaleye katılamazlar.
g) Gerçek kişi olmak
h) Sağlık yönünden sakıncalı olmamak. (Sağlık raporu)
I)Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
j) İstenilen aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli olanlar verilecektir.
k) Kantine yapılacak olan tesis masrafları yükleniciye aittir. Okul aile birliği gelecek yükleniciye
herhangi bir borç meblağ takdir etmeyecektir.
l) Başka biri adına ihaleye girecek olanlar için, noterden alınmış vekaletname ile ihaleye
katılabileceklerdir. İhale uhdesinde kaldığı takdirde belge sahibi tarafından işletilecektir. ( Aslı)
3. İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER:
a) İkametgah Belgesi (3 aydan eski olmamak),
b) Nüfus Cüzdan fotokopisi
c) Sabıka kaydı (3 aydan eski olmamak),
d) Sağlık raporu
e)Kantin İşletmeciliği Ustalık belgesi. “3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanun’un 29. Maddesi ve 30.
Maddesinde belirtilmiş olan ( kantincilikle ilgili) ustalık belgesi veya ustalık belgesine anınmış ve
aynı hakları kapsayan İş yeri açma belgesi aranır. Bu belgelerin bulunmaması halinde Kalfalık veya
Kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.”
f) Başka bir kantin işletmediğine dair Kantinciler Esnaf odasından alınacak belge,
g) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu
h)Şartname (Okul Aile Birliği Hesabına yatırılan 50TLdekont karşılığı) Okul Müdürlüğünden
alınacaktır.
ı)İhaleden men olmadığına dair belge (Kantinciler Esnaf odasından)
4. Yıllık tahmini kira bedelinin % 3’ üne tekabül eden 1080,00 TL geçici teminatı Torbalı İbn-i Sina
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği’nin Ziraat Bankası Torbalı Şubesi
TR970001000317444904715001 No’ lu hesabına yatırılacaktır.

5.İşletme süresi 1 ( bir) yıllık olup, en fazla Okul Aile Birliği Yönetmeliğinde belirtilen süre kadar
uzatılabilir.
6. Kesin teminat bir (1) yıllık kira bedenilinin % 6’ sına tekabül eden miktardır.
7.Belgeler şartnamede açıklandığı şekli ile hazırlanarak Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne
01/06/2017 tarihinde saat 10:00’akadar belge karşılığında teslim edilecektir. Belirtilen gün ve
saate kadar dosyayı teslim etmeyenler ihaleye katılamazlar.
8.Kantin ihalesi üzerinde kalan istekli sözleşme yapmadan önce Kantinciler Esnaf Odasına üyelik
kaydını yaptıracak ve üyelikbelgesinin bir örneğini ekleyecektir.
9.İhale üzerine kalan istekli kararın kendisine tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün içinde kesin teminat
ile işletme bedelinin ilktaksitini peşin yatırarak sözleşme imzalayacaktır. Aksi takdirde teminat irat
kaydedilir.
10.Yapılacak ihale Torbalı İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şu anki adresinde (Torbalı
İlçesi Tepeköy Mah. Ağalar Cad. No:19 Torbalı /İzmir) bulunan kantin alanı için yapıldığından; Okulun
taşınması veya adres değişikliği durumlarında yeniden ihaleye çıkılır. EskiSözleşme yeni ihale
tamamlandığında iptal edilir.
11.İhaleden önce kantin yeri görülebilir.
12.Yeni yüklenicinin kantine Su sayacı ve Elektrik sayacı takarak abone olması zorunludur. Kantinde
banko ve banko altı mutfak dolabı mevcut olup diğer yapılacak olan dolap, davlumbaz, elektrik tesisatı,
buzdolabı vs. yapılacak tüm masraflar ihaleyi alan yeni yükleyiciye aittir.
13.Yıllık işletme bedeli peşin veya dokuz (9) ayda eşit taksitlerle ödenir. Okulların yaz tatilinde olduğu
Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında kira ödenmez.

Zühal GÜMÜŞ
Okul Müdürü

