T.C.
MANAVGAT KAYMAKAMLIĞI
Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğüne ait okul kantini 2886
sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51. Maddesinin 1 fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulü ile ihale
edilecektir.

İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
İHALE YERİ
ADRES
ÖĞRENCİ SAYISI
MUHAMMEN BEDEL
GEÇİCİ TEMİNAT
GEÇİCİ TEMİNATIN
YATIRILACAĞI HESAP NO

:29/03/2017
:11.00
:Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
:Mimar Sinan Mahallesi Manavgat/Antalya
:462
:2.500,00 TL.
:750,00 TL.
:76132216-5001 (TR85 0001 0003 3176 1322 1650 01)

İhaleye İştirak Edenlerden Alınacak Belgeler.
1. İkametgah Belgesi
2. Nüfus Kayıt Örneği
3. Adli Sicil kayıt Belgesi (Kaymakamlıktan ya da Adliyeden)
4. İhaleye katılan gerçek kişiye ait sağlık raporu (Sağlık ocaklarından alınabilir)
5. Geçici teminatın bankaya yatırıldığına dair banka dekontu
6. İlgili esnaf odasından alınan adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına ve ihalelerden
yasaklama kararı bulunmadığına dair belge (MEB Okul Aile Birliği 20. Madde 5. bendi)
 Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. Maddesinde belirtilen “Kantin
İşletmeciliği Ustalık Belgesine sahip olanlar kabul edilecektir. Ancak katılımcıların hiç birinde
ustalık belgesi yoksa sırası ile işyeri açma belgesi, kalfalık belgesi ve bunların olmaması
durumunda kurs bitirme belgesine sahip olma şartı aranacaktır.” Katılımcılar bu belgenin
aslını dosyaya ekleyeceklerdir.
 İhaleye girecek gerçek kişiler vergi mükellefiyetine tabi, bağlı bulunduğu vergi dairesinden
vergi borcu yoktur yazısı ile SGK’ dan prim borcu bulunmadığına dair yazı dosyaya
eklenecektir.
 İhaleye gerçek kişiler katılabilir. (vakıf, dernek ve şirketler ihaleye katılamazlar).
 İştirakçi ihaleye bizzat kendi katılacak yerine vekaleten iştirakçi kabul edilmeyecektir.
 Daha önce kantin kiralayıp borçlarını ödemeyenler, kantin ihalesine katılıp teminatı yakanlar
ve belirli süre kantin çalıştırıp bırakanlar 1 yıl süre ile ihaleye katılamazlar.
 Yüklenicinin değişmesi durumunda okul kantinine yapılan sabit tesis masrafları, kullanım
süresi ve amortisman dikkate alınarak; okul, birlik varsa ilgili meslek odası temsilcisinin ve
gerektiğinde bilirkişi katılımı ile oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski yükleniciye
yeni yüklenici tarafından ödenir.
 İhale şartnamesi ve ekleri, şartname bedeli olan 50.00 TL. Ziraat Bankası Manavgat Şubesi
Hesap No: 76132216-5001 (TR85 0001 0003 3176 1322 1650 01) yatırılarak, Okul Aile Birliği
Başkanlığından temin edilecektir. (Dekont dosyaya eklenecektir).
 Eksik evrak ile ihaleye girilemez.
 İHALE DOSYASI TESLİM TARİHİ: ihaleden 1 gün önce olan 28/03/2017 Salı günü gerekli
evraklar tamamlanarak okul müdürlüğüne saat:16.00’a kadar teslim edilecektir.
NOT: İhale şartnamesi dosya bedeli yatırma dekontu karşılığında okul idaresinden temin
edilecektir. İhale şartnamesi ve ilan dikkatlice incelenip, istenen evraklar ve belgelerin aslı ihale
dosyasında hazır bulundurulacaktır. Söz konusu ihale dosyaları, ihale bitiminden sonra okul
müdürlüklerince 10 yıl süre ile saklanacaktır. İstenilen belgeler en fazla 15 gün öncesine ait
olacaktır.

