
PERŞEMBE KAYMAKAMLIĞI 
Üçe Milli Eğitim Mildarliiğa 

Atatürk ilkokula/Ortaokula Müdürlüğü 
Kantin işletme işine Ait Kiralama işlemleri ihale ilanı 

Perşembe Atatürk ilkokulu/Ortaokulu Kantini, 28199 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
09.02.2012 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği doğnıkusunda kurulan ihale 
komisyonunca, 2886 sayılı Devlet Ihale Kanunu'nun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü hükümleri 
çerçevesinde yapılacak ihale ile kiraya verilecektir. 

1 - a) Okul adı 	 : Atatürk ilkokulu/Ortaokulu Müdürlüğü 
b) Bulunduğu ilçe 	 : Perşembe 
c) Kira tespit komisyonunca belirlenen muhaınmen bedel 	: 13.500,00 ( omEbinbeşyüz ) TL Aylık 

1.500,00 TL (Binberiiiin) 
d) Ihalenin Yapılacağı Yer 	: Perşembe Hükümet Konağı 3. Kat Ilçe Milli Eğitim Müdürü Odası 
e) ihale Yapılacağı Tarih ve Saat : 25/08/2011Cuma günü - 14:00 
O ögrenci ınevendu 
M Normal NrEm 	

: 100 
: 65 

g)Demirbaş durumu 	 :Kantin yeri mevcut olup, ahşap dolap, tezgah mevcuttur. Diğerleri 
yaldenici tarafindan karplanacaldır. 
3 - ihaleye katılanlar ihale şartnamesi ve eki bulunan özel hüloınderin tanı maddekrini okumuş ve kalmilleımnş 
sayılırlar. ileride bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talqı edenip  ve itinzda bühmanualar. 
4 - Ihaleye kalmak isteyenler ihale ile ilgili şarbıameyi Perşembe ilçe Milli Eğilim Müdürlüğünde ücretsiz 
görebilider. Ancak ihaleye katılmak için ihale şagnamesmin satın alınması zorunludur. ihale şartnarnesi bedeli 
20,00TL Perşembe Mal Mftdürlibilloe yataarak dekontum başvı.mı dosyasına eldeyeeeklerdn. 

- ihaleye ihale şannı teşımayanlar kauLvnazIar. 
6 - Ihaleye katılmak için başturacak mbar:Giden:le aranılacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri 
gereken belgeler aşağıda smılannuşur.  

IHALE KOMISYONUNA VERILECEK BELGELER 

a.Nüfirs cüzdanı fotokopisi, 
b. Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alman Adli Sicil Belgesi. Alınan 

bu belgede "Adli Sicil Kaydı" veya "Adli Sicil Arşiv Kaydı" var ise o kayıtlara ilişkin 
mahkeme kararı da eklenecek-dr. Aynen kantin ihalesini alan kişi hakkında Yüz Kızartıcı 
Suçlardan (1.Nuştunıcu kullanmak yada satmak, yaralamak, cinsel taciz, hırsızlık v.b.) dolayı 
herhangi bir sonıştürma yada kovuşturma varsa ihale tek taraflı olarak fesih edilecek. , 

c. iltametgah belgesi 
d. Tek helciınden alınacak sağhk raporu 
e. Geçici teminat tutan olan 54,00 TL' nin Perşembe Malmüdürkigüne ve ihale Şartmunesi bedeli 

20,00TL nin Perşembe Mal Müdürlüğüne yabrıldığına dair almdı belgesi ve dekont 
f Başka kantin işletmediğine ve ihaleden men yasağı olmadığına dair taahhütname ( ilgili 

Esnaf Odasından alınacaktır) ihaleyi kazanan yüklenici sözleşme imzalanmasını 
müteakip 1 ay içerisinde bağh olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne oda kayıt belgesini ve 
vergi kaydını ibraz edecektir. 

8.1Cantin Eralama ihalelerinde katılınwılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim 
Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranın 
Katılımcılar arasında en az bir kişide ustalık belgesi bulunması halinde pazarlık bu istekli ile 
yapılır. Ancak, katılımalann laçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma 
belgesi, kalfalık, kurs Mü= belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır. 

11,Başka bir kişi adına ihaleye girecek olanlar için, Noterden alınmış vekidetname ile ihaleye 
kaülabilecelderdir. Ihale uhdesinde kaldığı takdirde, kantin asıl belge sahibi tarafindan 
işletilecektie 

i. Ihaleye Şirket, demek, vakıf v.b.bizel kişiler katılammlar. 



YILLIK BEDELI 
13.500,00 TL 

(9 Ay üzerinden) 

GEÇICI TEMINAT 
405,00 TL 

- Ihaleye katılmak isteyen gerçek kişi mistecirler 6.maddede yer alan belgeleri hazırlayarak 
kapalı, 'lif-eri yazılı ve imzalı bir dosya içerisinde en geç, ihale günü ve. ihale saatinden Onceye 
kadar Perşembe Ilçe KÜM Eğitim Müdürlüğü şube Müdürü Adnan YAZICI'ya elden teslim 
edeceklerdir. Iştirakçilere evrak teslim alındı belgesi verilecektir. Ihale saatinden önce başım 
dosyasını teslim etmeyenler ihaleye almmaymaktır. 
8- Ihaleye Katılacaklar, ihalenin yapılacağı gün ve saatte bizzat kendileri ihale yerinde hazır 
bulunacaklar ve komisyona teldif verecek ve pazarlık işlemine katılacaldardır. 

İŞİN ADI 
Perşembe Atatürk Ilkokulu/ 
Ortaokulu Kantin "balesi 
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