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I. İHALE EDıLECEK KANTİ\İ\
Bulunduğu İlçe
Öğrenci Sıyısı
kıntinin yeri Metrekıresi
İlııle Şl<ll
İhılenin Yıpılıcığı Yer
ıhılenin Tırih ve sııti
Aylık Muhımmen Bedeli
okul Telefonu

:Çavdaıhisar
:287
: Kaoatı ve Açık Alan Toplam 70 m2

: 28li6 Sayılı Öevıet [ıale Kanununun 35/a ve 5 l/g maddeterine göre pazaİlık usulü

: Çavdaıhisar İlçe Milıi Eğitim Müdtırluğu Toplantı Salonu
:02.03.20l7 Saat l0:30
: 287,00 -TL
:0(274)35l 2055

ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Hukümlerine göre kantincilik alanında alınmıŞ Ustılık Belgesi,

Ustı Öğretici ve İşyeri Açmı Bclgelcri eşdcğerdir)ırınır. Katılımcılaıda bu belgelere sahip olan

Bclediyeler tırıfındın vcrilen lşyeri Açını Belgesi veya Kurs Bitirme belgelerinden en az birine süip

irıaı,oyn KATILMA şARTLARI
2.1.T.C Vatandaşı olmak.

2.2.Yıızkızartıcı bir suçtan h0küm giymemiş olmak.

2.3. Sozleşmesi Feshedilenler veya kendi rızası ile işletmekte olduğu kantini bırakanlar ihaleye giremez

2.4.Sağlık yönünden sakıncalı olmamak,

2.5. Kantin Kiralama ihalelerinde katılımcılardan 5 6.1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Hüktlmlerine göre kantincilik alanında alınmıŞ Ustalık Belgesi,

(3308 sıyılı kınunı Görc kıntincilik ılınındı ılınmış ustı Öğrctici ve lşyeri Açmı Bclgeleri eşdcğerdir) aranır katılımcılaıda bu belgelere sahip olan

bulunmaması durumunda Kıntİncilİk ılınındı ıhnmış Kılfılık Belgesi. Özet İdıre veyı Bclediyelcr tırıfındın verilcn lşyeri AÇmı Belgesi veya Kurs Bitirme

belgelerinden en az birine süip olma şartı aranır

2.6. 4_1haleye komisyon başkanı ve oyeleri ile okul aile birliğinin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ikinci dereceYe kadar Yakınları kaİılamaz,

3. İrnın KoMısYoNtJNA VERıLECEK BELGELER:

3. l .Müracaat Dilekçesi; Sol aıt tarafta tebligat için adres beyanı ve ayrıcı irtibat için telefon numarası bulunacaktır.

3.2.lkametgfü (6 aydan eski olmamak)

3.3.Nüfus Cüzdanı sureti,

3.4. Sabıka kaydı (6 aydan eski olmamak),

3.5.Kantin Kiralama İhalelerinde katılımcılaıdan 5.6 l986 tarih

(330E sıyılı Kınunı Göre Kıntincilik ılınındı ılınmış

bulunmaması durumunda Kı!fılık Bclgesi, Özcl İdıre veyı

olmı şartı aıanır

3. 6,Başka bir kantin işletmeyeceğini gosterir taahhütname

3.7.Geçici teminat dekontu, (Yıllık kira bedclinin % 3 üne tckabül eden bedel)

3.8.Şartname (Alt kısmı Adı Soyadı yazılıp imzalanacaktır.)

3.9.1hale tarihi itibaıiyle mevzuat gereği, kayıtlı olduğu oda tarafrndan mesleki faaliyetten mencdilmemiŞ olmadığına dair belge

3.10. Teklif Mektubu (Hazırlanan Teklif Mektubu 2886 sayıIı Devlet Lıale Kanununun 37 maddesine uygun Şekilde olmalıdır )

4. DıĞERHUSUSLAR
4. l .lhaleye Kantini işletecck kişi bizzat kendisi katılacaktır,

4.2.lstenen belgelere süip olmayan l8 yaşından küçükler ihaleye katılamazlaı

4.3.Kantin İhalesini alaı kişi fıilen sözleşme sonuna kadar kantini işletecektir Hiçbir şekilde kantini bŞkalarına devredcmez

4.4. Tekliflerde Dış Zarfın 2886 sayılı Devlet fıale Kanununun 38 maddesine uygun Şekilde olması,

4.s.İhalesi yçılan okulun servis tşımacılığı yçmadığna dair okul müdürlüğünden alınacak belge, taahhutname (İhale Üzerinde kalırsa SödeŞme esnasında isteneceİİir)

4.6.İkametg6h ilmuhaberi 6 aydan eski olmamak,

4.7. nıate Şartnamesi Okul Müdürtüğünden temin edilccektir,

4.8. 8,5 Aylık tahmini kira bedetinin % 3 tlnc tekebül eden gcçici teminat bedeli olan 73,185 TL'yi okul Müdürluğltnün okul Aile Birliği'nin T,C, Ziraat Bankası A,Ş,

l 6l 8_Çavdaıhisaı Şubesi nezdinde bulunan 576E8936-500l nolu TR46000l00161 857688936500l IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.

4.9.Kesin teminat bir yıllık kira bedelinin 7o6 suıa tekabul eden miktardır,

4. l 0. Teklif ve belgeler şartnamede açıklandığı şekilde hazırlanarak okul Mudurlüğüne, ihale günu ihale saatine kadar teslim edeceklerdir, Belirtilen gün ve saate kada'

dosyayı teslim etmeyenler ihaleye katılamazlaı.

ihale üzerinde kalan istekli kararın kendisine tebliğinden itibaıen (5) beş gun içinde kesin teminat ile işletrne bedelinin ilk taksitini PeŞin Yatırarak sözleŞme

imzalayacaktır. Aksi takdirde teminat irat kaydedilir

Sözleşmeler 3 yıllık olup, öğenci personel sayısında 7o25 oranında değişiklik durumu göz önünde bulunduruluak her Yıl ÜFE oranında artıŞ Yaptıarak Yenileneceklir

lhaleden önce kantin yeri görulebilir.

yıllık işletme bedeli peşin veya (8,5) sekiz buçuk ayda taksitlerle odenir. okullaıın yaııyıl tatilinde olduğu Şubat ayında l5 günlülı yaz tatilindc olduğu Haziran'

Temmua Ağustos aylarında kira ttdenmez.

lhaleye katılan olmaması durumunda yeni ihale l @ir) hafta sonra aynı yer ve saatte yapılacaktır

lhale uzerinde kalan istekli yeni hizınet binasında da devam edecekiir,

4.1 l.

4.|2.

4.I3.

4.14.

4.1 5.

4.|6.

lsmail YI


