ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
OKUL KANTİNLERİ İHALE İLANI
1- Aşağıdaki Çizelgede isimleri, yerleri, yıllık muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları yazılı
bulunan okul kantini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/d bendine göre Pazarlık Usulüyle yazılı
teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle ihale edilecektir. İstekliler yapmış oldukları teklife
bağlı olmakla birlikte teklif edilen bedelin üstüne çıkabileceklerdir.
2- İhale aşağıdaki çizelgede belirtilen tarih ve saatlerde İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılacaktır.
3- İhale şartnamesi mesai saatleri içinde kantini ihale edilecek olan Okul Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim
Müdürlüğünde görülebilir ve İl Milli Eğitim Müdürl üğünün http://sirnak.meb.gov.tr web adresi ile
okul kantinleri bölümünden temin edilebilir.
4- İhale tarihine kadar ihale edilecek okul kantini yerinde görülebilir. Tekliflerin

değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre
hazırladığı kabul edilir.
5- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
6- İhale neticesinde; ihale bedeli 10.000,00 TL ve üzerinde olan işlerde sözleşme yüklenici ile bir adet
kefil tarafından imzalanacak.
7- Sözleşme bedeli 10.000,00 TL üzerinde olan ihalelerde sözleşme imzalanmadan önce kefile ait
yerleşim yeri belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve % 6 kesin teminat tutarının ilgili okul aile birliği
hesabına yatırılmış olduğuna dair dekont idareye ibraz edilecektir.
8- Bir kişi birden fazla kantin çalıştıramaz,
9- Daha önce kantin ihalelerine katılmış olup, sözleşme düzenlemeden vazgeçenler, işletme süresi
bitmeden işletmeyi bırakmış olanlar ile icra takibi ile işletme bedeli tahsil edilen kişiler ihaleye
katılamazlar.
10- Kantin işletme ihalelerine gerçek kişiler katılabilir. Vakıf, dernek veya şirketler katılamazlar.
İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1-

Nüfus Cüzdanı ve arkalı önlü fotokopisi

Cumhuriyet Savcılığından alınacak Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya
“Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise ilgili mahkeme kararı da eklenecektir.
3- Yerleşim Yeri Belgesi.(Kiraya verilecek kantinin bulunduğu belediye sınırları içerisinde ikamet
edildiğini gösteren belge, Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacaktır.)
4- Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu (2 suret) İhalesine başvurulan Okul-Aile Birliği
banka hesabına yatırılacaktır. (Geçici teminat belirlenen yıllık muhammen bedel tutarının % 3’u dur.
İhaleyi kazanmayanların teminatı ihale gününden sonraki 1 Hafta içinde kendilerine iade edilecektir)
5- Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. Maddesinde belirtilen “Kantin
2-

kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim
Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı
aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda
işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı
aranır.”
6- Başka kantin çalıştırmadığına dair belge (İlgili meslek odasından alınacaktır.)
7- “Kantin işletmesinde sakınca yoktur” ibaresi bulunan sağlık raporu (Herhangi bir sağlık kurum
veya kuruluşundan alınacaktır)
8- Başka bir kişi adına ihaleye girecek olanlar için, Noterden alınmış vekâletname.
9- Muhammen bedeli 10.000,00 TL ’nin üzerinde olan ihaleler için kefile ait yerleşim yeri belgesi nüfus
cüzdanı fotokopisi (Tüzel kişilerde Ticaret Sicil Gazetesi) ihale komisyonuna ibraz edilecektir.
Keyfiyeti ilan olunur.
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