KANTİN İHALE İLANI

BULUNDUĞU İLÇE
OKULUN ADI
ÖĞRENCİ SAYISI VE ÖĞRENİM DURUMU
ÖĞRETMEN VE DİĞER PERSONEL SAYISI
KANTİN YERİ VE M2’si
KANTİNİN DURUMU VE DEMİRBAŞI
İHALE ŞEKLİ

İHALENİN YAPILACAĞI YER
İHALE TARİHİ VE SAATİ
TESİS BEDELİ
MUAMMEN BEDEL

İHALE EDİLECEK KANTİNİN
TOSYA
Hasan Rıza Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
300 Öğrenci
29
25 m2
Okul içinde
Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20/2 Maddesine göre, 08.09.1983 tarihli ve
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51.Maddesinin 1.fıkrasının (g) bendine
göre pazarlık usulü.
Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
17/10/ 2018 Çarşamba günü saat 15:30
550 TL KDV Hariç (Aylık Fiyatı)

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI :
1-T.C.Vatandaşı olmak,
2-Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20/11.maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak,
3-Başka bir kantin işletiyor olmamak,
4-İhalesine katıldığı okulun servis taşımacılığını yapmamak,
5-Kantin işletme men yasaklı olmamak,
6-Talepli ihaleye bizzat katılacaktır
7-Şirketler, dernekler, vakıf ve birlikler katılamaz.
8-Sağlık yönünden sakıncalı bulunmamak,
9-Daha önce herhangi bir okulun kantin veya yemekhane işletmeciliği ihalesini kazanıp işletmeciliği ihalesini
kazanıp işletmecilik yaparken kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi feshedilenler bu ihaleye
katılamazlar.
10- Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 05.06.1986 ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış Ustalık Belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak katılımcıların
hiçbirisinde Ustalık Belgesi bulunmaması durumunda İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Kurs Bitirme
Belgelerinden en az biri.
İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER :
1-İkametgâh Belgesi (6 aydan eski olmamak),
2-Nüfus cüzdan sureti (6 aydan eski olmamak),
3-Sabıka kaydı (6 aydan eski olmamak),e-Devletten alınan belgede ıslak imza ve mühür gerekmemektedir.
4-Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak portör muayene raporu(Boğaz kültürü, akciğer grafiği ve gaita)Aslı
5- 05.06.1986 ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış Ustalık Belgesi
sahibi olma şartı aranır. Ancak katılımcıların hiçbirisinde Ustalık Belgesi bulunmaması durumunda İşyeri Açma
Belgesi, Kalfalık, Kurs Bitirme Belgelerinden en az biri. (İhale belge derecelerine göre gerçekleşecektir).
6-Kantin kiralama ihalelerine katılacak kişiler; ilgili esnaf odasından adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına
dair belge,
7-Kantin kiralama ihalelerine katılacak kişiler; ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığı hakkında ilgili esnaf
odasından alacakları belge,
8-İhalesi yapılan okulun servis taşımacılığını yapmadığına dair Okul Müdürlüğünden alınacak belge,
9-(KİK 24/1) Teklif edilecek yıllık işletme (kira) bedelinin %3’ünden az olmamak üzere isteklice belirlenecek
miktarda geçici teminat,
10-Şartname (bedelsiz olarak imza karşılığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacak),
11-Teklif mektubu (şartname ekinde bulunan şekliyle),
12-Öğrenim belgesi aslı veya aslı gibidir olacak şekilde.
13- Vekaleten katılanlar vekaletname
AÇIKLAMALAR :
1-İhale şartnamesi bedelsiz olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden temin edilebilecektir.
2-Kesin teminat 1 (bir) yıllık kira bedelinin %6’sına tekabül eden miktardır.
3-Teklif ve belgeler şartnamede açıklandığı şekli ile hazırlanarak Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 17
Ekim 2018 Çarşamba günü saat 15:30’a kadar belge karşılığında teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saate
kadar dosyayı teslim etmeyenler ihaleye katılamazlar.
4-Kantin ihalesi üzerinde kalan istekli sözleşme yapmadan önce Kantinciler Esnaf Odasına üyelik kaydını
yaptıracak ve üyelik belgesinin bir örneğini ekleyecektir.

5-İhale üzerine kalan istekli kararın kendisine tebliğinden itibaren 10 (on) gün içinde kesin teminat ile işletme
bedelinin ilk taksitini peşin yatırdıktan sonra sözleşme imzalayacaktır. Aksi takdirde ihale iptal edilip, teminat
irat kaydedilir.
6-Sözleşme her yıl yenilenecek, bu süre Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı makamı
ile Okul Aile Birliği Başkanlığı arasında imzalanan sözleşme süresini geçemez.
7-İhaleden önce kantin yeri görülebilir.
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Fatih DARÇIN
Tosya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

