İ LKOKULU
IĞDIR MERKEZ FATİ H SULTAN MEHMET
MÜDÜRLÜĞÜ
Okul Aile Birliği Başkanlığı
Kantin İhale ilanı

ğü Okul Aile Birliğine ait kentinin
Iğdı r Merkez Fatih Sultan Mehmet İ lkokulu Müdürlü
Okul Aile Birliği yönetmeliğinin 20/3
kiralama işlemleri MEB.09/02/2012 tarih 28199 sayılı
ğince (Kapalı
maddesi hükmü ile 2886 sayılı Devlet Ihale Kanunun 35/d, 51/g maddeleri gere
zarf) pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

1) İHALE KONUSU NİN :

: Kantin Kiralama İşi
a) Niteliği
ğü
: Iğdır Merkez Fatih Sultan Mehmet İ lkokulu Müdürlü
b)Yapılacağı yer
: Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren
c) İşin başlama tarihi
: Sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa( 5 ) yıl
d) Işin süresi
: 1.500,00 TL (Bin Beş Yüz Türk Lirası)
e) Yıllı k Bedel
ı)
f) Geçici Teminat (%3) : 45,00 TL. (Kırk Beş Türk Liras
:270 Kişi
g) Öğrenci mevcudu
:Emek Mah. 256. Sok. Iğdır Merkez
h) Adresi
: (0476) 224 12 06
0 Telefon
2) IHALENIN YAPILACAĞI YER ve SAAT:
:İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Toplantı Salonu)
a) Yapılacağı yer
:09/10/2018 Saat 14:00
b) Tarihi ve saati

3) IHALEYE KATILACAK ICİSİLERDE ARANACAK SARTLAR:

1) Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmak.
ılı Mesleki
2) Kantin kiralama ihalelerinde katılımcı lardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 say
k belgesi veya işyeri
Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalı
açma belgesi yada kantin işletmeciliği yapmaya uygun kalfalık, kurs bitirme
belgelerinden en az birine sahip olması gerekmektedir. (Belgenin fotokobisi çekilerek ash
gibidir kaşeşi vurdurulur zarf içerisinde teslim edilir.
na kayıtlı okul
3) Kantin kiralama ihalelerine katılacak kişiler; ilgili esnaf odasından, adı
na dair aldığı
ığı
kantin işletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmad
belgeyi ibraz eder.
4) Sabıka kaydı (Son 6 ay içinde alınmış olmalı )
5) Nüfus cüzdan fotokopisi ve Nüfus kayıt örneği
stekli, bu belgeyi ilgili okul
6) İhalesine katıldığı okulun servis taşımacılığını yapmamak (İ
müdürlüğünden temin edecektir).
7) İstekli, ihaleye bizzat katı lacalchr (Vekâleten ihaleye girilmez).
8) Ihaleye 61 yaşından gün almamış gerçek kişiler katılabilir.
9) Ihale komisyonu başkanı ve üyeleri ile birliğin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin
ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımlan ihaleye katılamaz.

ğü Okul Aile Birliğinin Iğdır
10)Iğdı r Merkez Fatih Sultan Mehmet ilkokulu Müdürlü
ına, kiralanacak okul
Ziraat Bankası Şubesi nezdindeki 15065995800-5001 nolu hesab
k
muhammen
bedelin
en
az %3'ü kadar geçici
kantininin ismi belirtilmek suretiyle yıllı
teminatın yatırıldığı na dair banka dekontu.
ı ay içerisinde alınmış olan sağlık
11) Herhangi bir sağlı k kurum veya kuruluşundan son alt
raporu (Bu belge sözleşme imzalama aşaması nda yüldeniciden istenecektir.)
'ünden temin edilecek ve onaylı olacaktır.)
12) Ihale Şartnamesi (Ilgili Okul Müdürlüğ
nezdindeki ilgili Okul Aile Birliği hesabına
13) Şartrıame bedeli Iğdı r Ziraat Bankası
yanı-dal-ak, dekontu ihale dosyasına eldenecelctir.
4-IHALEYE İLISKİN DIĞER HUSUSLAR:
saat 09:00`dan 09/10/2018 Salı günü saat
1- İş Bu ihale Ilanı 02/10/2018 Salı günü
ğünün ilan panosunda
10.00'a kadar il Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili okul müdürlü
asılı kalacaktır.
ı Iğdır Merkez
İ stekliler, "Ihale Şartnamesi ve Sözleşme Taslağı" dökümanlann
Fatih Sultan Mehmet ilkokulu Müdürlüğü Müdürlüğünün Iğdır Ziraat Bankası
nezdindeki hesabına nakit 45,00 TL. (Kırk Beş Türk Lirası) geçici teminat bedeli
yatı rarak, dekontu Milli Eğitim Müdürlüğüne ihale evralclanyla beraber teslim
edeceklerdir.

Okul Müdürü

