KANTIN IHALE ILANI
1. WALE EDILECEK KANTININ
BULUNDU6U iLcE

TOSYA

OKULUN ADI

$ehit NIustafa Kavmakci Anadolu Lisesi

OdRENCI SAYISI VE OdRENIM DURUMU

270 Ogrenci

OdRETMEN VE D! ER PERSONEL SAN IS1

20

KANTIN YERI VE M2'si

25 m2

KANTININ DURUMU VE DENIIRBAS1

Okul icinde

IHALE SEKLI

Okul Aile Birligi Yonetmeliginin 20/2 Maddesine gore, 08.09.1983 tarihli ve
2886 sayili Devlet (hale Kanunun 5I.Maddesinin Lfikrasinin (g) bendine
gore pazarlik usulii.

IHALENIN YAPILAC.Adl YER

Tosya lice Milli Egitim MOddriOgO

IHALE TARIHI YE SAATI

12/04/ 2018 Persembe gunii saat 15.30

TESTS BEDELI
MUAMMEN BEDEL

500.00 TL KDV Haric (Ayhk Fiyati)

2. tHALEYE KATILMA $ARTLAR1 :
a)

T.C.Vatandasi olmak,

b) Okul Aile Birligi Yonetmeliginin 20/11.maddesinde belirtilen suclardan hUkUm giymemis olmak,
c) Barka bir kantin isletiyor olmamak,
d)
e)
f)
g)

ihalesine katildigi okulun servis tasimactligini yapmamak,
Kantin isletme men yasakli olmamak,
Talepli ihaleye bizzat katilacaktir
Sirketler, dernekler, vat& ve birlikler kahlamaz.
h) saglik yonOnden sakincalt bulunmamak,
i) Daha Once herhangi bir okulun kantin veya yemekhane isletmeciligi ihalesini kazanip isletmeciligi ihalesini kazanip
isletmecilik yaparken kendi kusurundan dolayi idarece sozlesmesi feshedilenler bu ihaleye katilamazIar.

j)

Kantin kiralama ihalelerinde katilimcilardan, 05.06.1986 ve 3308 say!!! Mesleki Egitim Kanunu htiktimlerine gOre
kantincilik alaninda alinmis Ustalik Belgesi sahibi olma sarti aranir. Ancak katilimcilarin hicbirisinde Ustalik Belgesi
bulunmamasi durumunda Isyeri Acma Belgesi, Kalfalik, Kurs Bitirme Belgelerinden en az biri.

3. WALE KOMISYONUNA VERILECEK BELGELER :
a) Ikametgah Belgesi (6 aydan eski olmamak),
b) NUfus cOzdan sureti (6 aydan eski olmamak),
c) Sabika kaydi (6 aydan eski olmamak),e-Devletten alinan belgede islak imza ve mUhUr gerekmemektedir.
d) Herhangi bir saglik kurulusundan alinacak portOr muayene raporu(Bogaz kOlthrO,akciger grafigi ye gaita)Ash
e) 05.06.1986 ve 3308 siva; Mesleki Egitim Kanunu hilkOmlerine gore kantincilik alaninda alinmis Ustalik Belgesi sahibi olma
;art' aranir. Ancak katilimcilarin hicbirisinde Ustalik Belgesi bulunmamasi durumunda Isyeri Apia Belgesi, Kalfalik, Kurs
Bitirme Belgelerinden en az biri. (Ihale beige derecelerine gore gerceklesecektir).
f) Kantin kiralama ihalelerine katilacak kisiler; ilgili esnaf odasindan adina kayith okul kantin isletmesi olmachgma dair beige,
g) Kantin kiralama ihalelerine katilacak kisiler; ihalelerden yasaklama karari bulunmadigi hakkinda ilgili esnaf odasendan
alacaklan beige,
h) Ihalesi yapilan okulun servis tasimaciligini yapmadigina dair Okul MildOrIngtinden alinacak beige,
i) (KIK 24/1) Teklif edilecek yillik isletme (kira) bedelinin %3'Unden az olmamak Uzere isteklice belirlenecek miktarda gecici
teminat,
j) Sartname (bedelsiz olarak imza karsiliginda lice Milli Egitim MOdOrlOgOnden alinacak),
kj Teklif mektubu (sartname ekinde bulunan sekliyle),
I) elgrenim belgesi ash veya ash gibidir olacak sekilde.
AcIKLAMALAR :
1. Ihale sartnamesi bedelsiz olarak lice Milli Egitim 610dOrlOgilnden temin edilebilecektir.
2. Kesin teminat 1 (bir) yillik kira bedelinin %6'sina tekabUl eden miktardir.
3. Teklif ve belgeler sartnamede aciklandigi sekli ile hazirlanarak Tosya lice Milli Egitim MildilrlOgilne 12 Nisan 2018
Persembe eGnO saat 15:25'e kadar belee karsilikinda teslim edeceklerdir. Belirtilen gun ve saate kadar dosyayu teslim
etmeyenier ihaleye katilamazlar.
4. Kantin ihalesi Uzerinde kalan istekli sozlesme yapmadan Once Kantinciler Esnaf °damns Gyelik kaydini yaptiracak ye
Oyelik belgesinin bir Ornegini ekleyecektir.
5. !hale Uzerine kalan istekli karann kendisine tebliginden itibaren 10 (on) gOn icinde kesin teminat Ile isletme bedelinin
ilk taksidini pesin yatirdiktan sonra stizlesme imzalayacaktir. Aksi takdirde ihale iptal edilip, teminat irat kaydedilir.
6. Sftlesme her yil yenilenecek, bu sUre Defterdarlik Anadolu Yakasi Milli Emlak Dairesi Baskanligi makami ile Okul
Aile Birligi Baskanligi arasinda imzalanan sOzlesme sUresini gecemez.
7. Ihaleden Once kantin yeri gorUlebilir. 05/04/2018

Tosya five Milli Egitim $ube MUdUrU

