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İhale bant
Kantin 

ğine ait kentinin lciralama işlemleri
ğü Okul Aile Birli
ğdı r Ortaokulu Müdürlü
Idr Merkez Id
Iğdı
ğinin 20/3 maddesi hükmü ile
ği yönetmeli
sayılı Okul Aile Birli
MEB.09/02/2012 tarih 28199 sayl
ık usulü
ğince (Kapalı zarf) pazarlk
lı Devlet Ihale Kanunun 35/d, 51/g maddeleri gere
2886 say
sayı l
ile ihale edilecektir.
1) IHALE KONUSU ISIN :
İşi
: Kantin Kiralama i
a) Nitelii
Niteliği
ğü
ğdı r Ortaokulu Müdürlüü
: Id
Iğdır Merkez Id
ılacağı yer
b)Yaplaca
ldığı tarihten itibaren
yapı ld
: Sözleşmenin yap
başlama tarihi
İşin ba
c) in
ıl
: Sözle
Sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa( 5 ) yl
İşin süresi
d) in
ı)
: 15.000,00 TL (On Beş Bin Türk Liras)
Yıllık Bedel
e) Yll
ı)
)
f) Geçici Teminat (%3) : 450,00TL. (Dört Yüz Elli Türk Liras
:540 Kişi
g) Öğrenci mevcudu
:1) Telefon
ĞI YER ve SAAT:
2) IHALENIN YAPILACAI
ğü (Toplantı Salonu)
Eğitim Müdürlü
:İl Milli E
:
ılacağı yer
a) Yaplaca
:12/11/2018 Saat 14:00
b) Tarihi ve saati

ARTLAR:
3) IHALEYE KATILACAK KISİLERDE ARANACAK Ş
1) Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmak.
lardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki
2) Kantin Idralarna ihalelerinde katılımcı
şyeri
alanında alınmış ustalık belgesi veya i
Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik
i yapmaya uygun kalfahk, kurs bitirme
açma belgesi yada kantin işletmeciliğ
ı
belgelerinden en az birine sahip olması gerekmektedir. (Belgenin fotokobisi çekilerek asl
gibidir kaşeşi vurdurulur zarf içerisinde teslim edilir.
iler; ilgili esnaf odasından, adına kayıtlı okul
3) Kantin kiralama ihalelerine katılacak kiş
ı bulunmadığına dair aldığı
kantin işletmesi olmadığı na ve ihalelerden yasaklama karar
belgeyi ibraz eder.
ı)
4) Sabı ka kaydı (Son 6 ay içinde alınmış olmal
ği
örne
ıt
5) Nüfus cüzdan fotokopisi ve Nüfus kay
nı yapmamak (İstekli, bu belgeyi ilgili okul
6) İhalesine katıldığı okulun servis taşımacılığı
müdürlüğünden temin edecektir).
leten ihaleye girilmez).
7) İstekli, ihaleye bizzat katılacalchr (Vekğ
katılabilir.
8) Ihaleye 61 yaşından gün almamış gerçek kişiler
in
yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin
ğ
9) Ihale komisyonu başkanı ve üyeleri ile birli
ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ihaleye katılarnaz.

Iğdır Ziraat Bankası Şubesi
10) Iğdı r Merkez Iğdı r Ortaokulu Okul Aile Birliğinin
nezdindeki 0150-87681350-5001 nolu hesabına, kiralanacak okul kantininin ismi
ın
belirtilmek suretiyle yıllı k muhammen bedelin en az %3'ü kadar geçici teminat
yatırıldığma dair banka dekontu.
ay içerisinde alınmış olan sağlık
Herhangi
bir sağlı k kurum veya kuruluşundan son altı
11)
nda yükleniciden istenecelctir.)
raporu (Bu belge sözleşme imzalama aşaması
ünden temin edilecek ve onaylı olacaktır.)
12) Ihale Şartnarnesi (Ilgili Okul Müdürlüğ
nezdindeki ilgili Okul Aile Birliği hesabına
13) Şartname bedeli Iğdır Ziraat Bankası
yatıniarak, dekontu ihale dosyasına eldenecelctir.
4-İHALEYE İLİS1CİN DIĞER HUSUSLAR:
09:00' dan 12/11/2018 Pazartesi günü
1- İş Bu ihale ilanı 02/11/2018 Cuma günü saat
ü ve ilgili okul müdürlüğünün ilan
saat 10.00'a kadar İ l Milli Eğitim Müdürlüğ
panosunda asılı kalacaktır.
" dokumanların'
İstekliler, "Ihale Şartnamesi ve Sözleşme Taslağı
r Ziraat Bankası nezdindeki
Iğdı r Ortaokulu Müdürlüğü Müdürlüğünün Iğdı
geçici teminat bedeli
hesabına nakit 450,00 TL. (Dört Yüz Elli Türk Lirası)
üne ihale evraklanyla beraber teslim
yatırarak, dekontu Milli Eğitim Müdürlüğ
edeceklerdir.

