GAZİEMİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR GAZİEMİR CENGİZHAN İLKOKULU
OKUL KANTİN İHALESİ İLANI
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İZMİR GAZİEMİR CENGİZHAN İLKOKULU kantini
09/12/2012 tarih ve 28199 sayılı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. maddesinin 2.
bendinde belirtildiği üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddeleri
gereğince yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
İHALE ŞARTLARI
1- Pazarlığa konu olan kantinin bulunduğu
:
a) Okulun Adı
: İZMİR GAZİEMİR CENGİZHAN İLKOKULU
b) Bulunduğu İl/İlçe
: İZMİR/GAZİEMİR
c) Kira Tespit Komisyonunca Belirlenen
Muhammen Bedel: Aylık 560,00 TL, Yıllık 5.040 TL
d) İhalenin yapılacağı yer
:Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Gazi Mah. 28/25 Sokak No:30
Gaziemir/İZMİR
e) İhalenin yapılacağı tarih ve saat :
Başvuru Değerlendirmesi: 24/10/2017 saat 14;00
Teklif verme
: 24/10/2017 saat 13;59
f) Öğrenci mevcudu / Personel
: 200 + 17
g) Kantin Yeri Mevcut
: Kantin Yeri İdarece Gösterilecek
h) İhale Şekli
:2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddelerine göre Açık
teklif pazarlık usulü ile yapılacaktır.
2- İhaleye katılanlar, ihale şartnamesi ve eki bulunan özel hükümler ile ( EK-2)
sözleşme Hükümleri ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğünün, 14
Eylül 202017tarih ve 136/138662387 Sayılı yazısı ve ekindeki Genelgenin tüm
maddelerini kabullenmiş sayılırlar, ileride bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep
edemez ve itirazda bulunamazlar.
3- İhaleye katılmak isteyenler ihale ile ilgili şartnameyi ve eklerini Ziraat Bankası
Gaziemir Şubesindeki 40318913-5001 no’lu hesabına şartname bedeli olarak (Elli Türk
Lirası) 50,00 TL yatırılması ve dekontunun idareye verilmesi karşılığında Gaziemir İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğünden temin edebileceklerdir.
4- İhaleye katılmak isteyenlerin Muhammen bedel üzerinden % 3 Geçici Teminatını
Ziraat Bankası Gaziemir Şubesi 40318913-5008 no’lu hesabına yatırabilirler.
5- İstekliler yeterlilik belgelerini şartnamede belirtildiği üzere 24/10/2017 Salı günü saat
13:59’ a kadar Gaziemir İlçe Mili Eğitim Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
6- İş bu ilan 14 (On dört ) gün süre ile Gaziemir Hükümet Konağı ve İzmir Gaziemir
Cengizhan İlkokulu ilan panosunda ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlan Panosunda asılı
kalacaktır.Ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü http://gaziemir.meb.gov.tr web sitesinde
ilan edilecektir
A) İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR
a) T.C. Vatandaşı olmak
b) ihaleye komisyon başkanı ve üyeleri ile okul aile birliğinin yönetim ve denetim kurulu
üyelerinin üçüncü dereceye kadar yakınları ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53.
maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl
veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı
Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen 102,103,104 ve 105

maddelerdeki suçlardan mahkûm olanlar ihalelere katılamazlar ve okul-aile birliklerince
kiraya verilen yerlerde istihdam edilemezler.
c) Kantin kiralama ihalelerine katılacak kişiler; İzmir Kantinciler odasından Cengizhan
İlkokulu kantin ihalesi için alınacak, adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına ve
ihaleden men yasağı olmadığına dair belge (Aslı),
d) İhaleye gerçek kişiler katılabilir; şirketler, dernekler, vakıf ve birlikler ihaleye
katılamazlar.
e) Başvurular katılımcı veya vekili tarafından (Noter Vekaletnamesini ibraz eden) bizzat
yapılacaktır.
f) Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki
Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi veya 3308
sayılı kanunun 30 maddesinde belirtilen esaslara göre düzenlenmiş işyeri açma belgesi
sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi veya işyeri
açma belgesi bulunmaması durumunda, kalfalık, kurs bitirme belgelerinin aslının en az
birine sahip olma şartı aranır.
B)İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER
a)- Yer Görme belgesi (İdare tarafından verilecektir.)
b)- Gaziemir Ziraat Bankası Şubesi nezdindeki 40318913-5008 nolu hesabına
,kiralanacak okul kantininin ismi belirtilmek suretiyle yıllık muhammen bedelin % 3'ü
kadar geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya herhangi bir bankadan
alınacak Teminat Mektubu.(Aslı) (2886 sayılı Devlet İhale kanununda 26.maddesinde
belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.)
c)- İkametgah İlmühaberi (Aslı),
ç)- Nüfus cüzdanın (Aslı), veya İdarece aslı görülmüştür tasdikli arkalı önlü nüfus
cüzdan fotokopisi,
d)- Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devletten alınmış olan sabıka kayıt belgesi (Aslı)
e- Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık muayene raporu, (İhale üzerinde
kalan Yüklenici ile sözleşme öncesi istenecektir.)
f)- 09/12/2012 tarih ve 28199 sayılı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. Maddesi 4.
Bendinde belirtildiği üzere, Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli
ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış
ustalık belgesi veya 3308 sayılı kanunun 30 maddesinde belirtilen esaslara göre
düzenlenmiş işyeri açma belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların
hiçbirisinde ustalık belgesi veya işyeri açma belgesi bulunmaması durumunda, kalfalık,
kurs bitirme belgelerinin aslının en az birine sahip olma şartı aranır.
g)- )- İzmir Kantinciler odasından Cengizhan İlkokulu kantin ihalesi için alınacak, adına
kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına ve ihaleden men yasağı olmadığına dair belge
(Aslı),
ğ)- Öğrenim Belgesi (Aslı) veya aslı idaremizce görülmüştür tasdikli örneği.
h)- İstekli tarafından imzalanmış, idarece düzenlenen Şartname Örneği
ı)- Usulüne göre İstenilen belgelerden (c),(d),(e) bentlerinde belirtilenlerin ihale
tarihinden önce 6 (altı) ay içerisinde düzenlenmesi gereklidir. Katılımcıların istenilen
belgeleri 24/10/2017 Salı günü saat:13:59’ a kadar teslim etmeleri gerekmektedir.
Posta ile yapılan başvurular ise Yeterlilik Zarflarının idareye son teslim etme saati olan
13:59’ dan sonra kabul edilmeyecektir.
Başvurular katılımcı veya vekili tarafından (Noterden Vekaletname ibrazı olan ) bizzat
yapılacaktır.

İDARE

