
       İHALE İLANIDIR 

ESENLER Ġlçesi ESENLER ĠSTANBUL TĠCARET ODASI  ANADOLU ĠMAM  HATĠP  LĠSESĠ  kantini Milli Eğitim Bakanlığının 09/02/2012 tarih ve 

28199 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği tarafından, 2886 sayılı devlet ihale kanununun 35. Maddesi (c) 51. Maddesinin 1. 

fıkrasının (g) bendine göre  pazarlık usulü hükümleri çerçevesinde yapılacak ihale ile kiraya verilecektir. 

1. Pazarlığa konu olan kantinin bulunduğu 

a) Okul adı   : ESENLER ĠSTANBUL TĠCARET ODASI  ANADOLU ĠMAM  HATĠP  LĠSESĠ   

b) Bulunduğu ilçe   : ESENLER /ĠSTANBUL 

c) Kira tespit komisyonunca belirlenen   

          muhammen bedel                                                                            : 3.500,00-T L .  

d) Ġhalenin Yapılacağı Yer    :ESENLER ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 

e) Ġhale Yapılacağı Tarih ve Saat                                                 : 03/01/2017 saat=10:00 

f) Öğrenci mevcudu                                                                     : 540 

g) DemirbaĢ bedeli     :YOK 

2. İhaleye katılanlar ihale şartnamesi ve eki bulunan özel hükümlerin tüm maddelerini kabullenmiş sayılırlar. İleri de bu düzenlemelerin aksine 

hiçbir hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar. 

3 .İhaleye katılmak isteyenler ihale ile ilgili şartnameyi 100,00TL karşılığında T.C. ZİRAAT BANKASI  ESENLER..Şubesindeki 5109510-50014. 

NOLU Hesabına yatırılarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin edebileceklerdir. 

4 . İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranılacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıda 

sıralanmıştır. 

İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER : 

a) Ġkametgah senedi Ġlmühaberi 

b) Nüfus cüzdanı sureti 

c) Sabıka kaydı 

d) BaĢka bir Kantin çalıĢtırmadığına dair yazı.(Ġstanbul Kantinciler esnaf Odasından alınacak.) 

e) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığının 2006/18 sayılı genelgesi'nin 16. maddesine göre   Kantin  ĠĢletmeciliği meslek dalı, 

06.02.2006 tarih ve 26072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alındığından, Okul Aile Birliği 

Yönetmeliği'nin 17. maddesine göre yapılacak ihale ve iĢlemlerde katılımcılardan öncelikle kantin iĢletmeciliği ustalık belgesi, yoksa sırası ile 

kalfalık belgesi ve bunların bulunmaması durumunda kurs bitirme belgesine sahip olması Ģartı aranacaktır. (Ġstanbul Kantinciler Esnaf Odasın'dan 

alınacaktır-Ġhale belge derecelerine göre gerçekleĢecektir.) 

f) Ġhaleden men yasağı almadığına dair belge (Ġstanbul Kantinciler esnaf Odasından alınacak.) 

g) Ġhale yapılan okulun servis taĢımacılığını yapmadığına dair yazı (Okul Müdürlüğünden Alınacak) 

h) Geçici teminat dekontu 9 Aylık Tutarın  bedelinin %30'na tekâmül eden geçici teminatın 9.450,00- TL’NĠN  Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 

T.C. ZİRAAT ESENLER. Şu besindeki 5109510-50014. NOLU HESABININ yatırdığına dair dekont ve ġartname alındı  dekontu. 

i) Ġsteyenler istedikleri takdirde okul kantinini mahallinde görebileceklerdir. 

j) Bu ilan  28/12/2016 günü saat 08:00 ‘dan 03/01/2017  Günü saat 10:00 'a kadar ESENLER ĠSTANBUL TĠCARET ODASI  ANADOLU ĠMAM  

HATĠP  LĠSESĠ       Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Web sitesi ile ilgili yerlerde asılı kalacaktır. 

k) Ġhaleye vekâletle girilmez. 

l) Ġhaleye katılmak isteyen gerçek kiĢi ve katılımcılar, ġartnamenin 6. Maddesinin (b) bendinde yer alan belgeleri hazırlayarak ihalenin yapılacağı 

03/01/2017 günü saat 10:00. kadar Ġhale Komisyonu’na bizzat elden teslim edeceklerdir. ĠĢtirakçilere evrak teslim alında belgesi Müdürlüğümüzce 

verilecektir.   

İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANILACAK ŞARTLAR 

a) T.C. vatandaĢı olmak 

b) Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiĢ olmak 

c) BaĢka kantin iĢletiyor olmamak 

d) 65 yaĢından gün almamıĢ olmak 

e) Ġhaleden men yasağı almamıĢ olmamak. 

f) Ġhaleye bizzat katılacaktır (Vekalet Ġle Ġhaleye girilmez) 

g) Ġhaleye katıldığı okulun servis taĢımacılığını yapmamak 

h) Katılımcılardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı mesleki eğitim kurumlarına göre Kantin ĠĢletmeciliği Ustalık belgesi , Mesleki Teknik Anadolu Lisesi  Ġlgili  

Bölümünden,Yüksem Okulların Ġlgili Bölümlerinden ĠĢ Yeri Açma Belgesi, yoksa sırasıyla Kalfalık bunların bulunmaması durumunda kurs bitirme belgesine haiz 

olmak Ģarttır. 

i) Ġhaleden men yasağı almamıĢ olmak  

j) Herhangi bir okul kantinini iĢletirken idari soruĢturma sonucu sözleĢmesi feshi edilen müstecirler ve birinci derece yakınları bu ihaleye girmez. 

k) Ġhale açık artırma usulüyle yapılacak olup, açık artırmada verilecek teklifler rayiç fiyatların üzerine çıkması durumunda son teklifler kalan iĢtirakçilerden 

usulüne uygun olarak  kapalı zarf içersinde alınacaktır.  


