KEMER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
HACI MEHMET SAYGIN İLKOKULU KANTİNİ İHALE İLANI VE ŞARTNAMESİ
MADDE 1. Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı, Hacı Mehmet Saygın İlkokulu 2749
parsel 11332 m2 yüz ölçümlü taşınmaz mal üzerinde bulunana yaklaşık 45 m2 lik kantin ihalesi
M.E.B. 09.02.2012 tarih ve 28199 sayılı Okul- Aile Birliği Yönetmeliği 20.Maddesi hükümleri
doğrultusunda ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35’ inci maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendi gereğince pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.
MADDE 2. İhale dokümanı ihaleye katılmak isteyen istekliler tarafından, Hacı Mehmet Saygın
İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanlığından alınacaktır. (İhale dokümanını almak isteyen istekli
önce Ziraat bankası Kemer Şubesindeki 39408933-5001 Nolu hesaba ihale doküman bedeli
olarak 50.00(ElliTürk Lirası) yatıracak ve alacağı 2 Nüsha dekont ile Hacı Mehmet Saygın
İlkokulu Müdürlüğü Okul Aile Birliği Başkanlığına müracaat edecektir.)
MADDE 3. İhaleye katılmak isteyen katılımcılar 7. maddedeki evrakları kapalı zarf içerisinde
04/10/2019 Cuma günü saat 10:00 a kadar Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde ihale
komisyonuna teslim edeceklerdir.
MADDE 4. İhale Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda 04/10/2019 Cuma günü
saat 10:00 te M.E.B. 09.02.2012 tarih ve 28199 sayılı Okul- Aile Birliği Yönetmeliği 20.Maddesi
hükümleri doğrultusunda ve 08/09/1983 tarihli 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d
maddesi gereğince pazarlık usulü ile yapılacaktır.
MADDE 5. Muhammen bedel ile geçici teminat miktarları aşağıda gösterildiği gibidir.
Okulun Adı
Aylık Muhammen Bedel(TL)
Hacı Mehmet Saygın İlkokulu
600

Geçici Teminat Miktarı(TL)
324

MADDE 6. 04/10/2019 Cuma günü kantin ihalesi yapılacak olan okul adresi ile öğrenci ve
personel mevcutlarını gösterir liste aşağıda olduğu gibidir.
Okul Adı
Hacı Mehmet Saygın
İlkokulu

Öğrenci
Mevcudu

Personel
Sayısı

266

22

Okul Adresi
Kuzdere mah.Şehit Mehmet
Urgir Cad.NO:1B/1
Kemer/Antalya

MADDE 7. İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER
1)İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğü’nden alınacaktır)
2)Nüfus Cüzdanı Fotokobisi
3)Adli Sicil kaydı (E-Devlet veya Cumhuriyet Savcılığından alınacaktır)
4)Sağlık Raporu (Aile Hekimliğinden veya sağlık ocağından alınacaktır.)
5)Başka bir kantin çalıştırmadığına dair belge.( Esnaf Odasından alınacaktır)
6)İhaleden men yasağı bulunmadığına dair belge.( Esnaf Odasından alınacaktır)
7) 9 ay üzerinden yıllık muhammen bedelin % 3 olan162.00 TL( yüz atmış iki) geçici teminatın,
Kemer Mal Müdürlüğüne yatırıldığına dair Vezne Alındı Makbuzu aslı (Geçici Teminatın Çavdır
Mal Müdürlüğüne yatırılması zorunludur).
8) Mesleki Yeterlilik Belgesi (öncelikle kantin işletmeciliği ustalık belgesi, ustalık belgesi yoksa
sırası ile iş yeri açma belgesi, kalfalık belgesi ve bunların bulunmaması durumunda kurs bitirme
belgesine) sahip olma şartı aranacaktır.
9) İhalesine katılacak olduğu kantinin şartname bedelini yatırdığına dair belge (Dekont)
10) Teklif Mektubu
11) Yer Göründü Belgesi (Okul İdaresinden alınacaktır.)

MADDE 8. İHALEYE KATILACAK OLANLARDA ARANACAK ŞARTLAR.
1-T.C. Vatandaşı olmak.
2-Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak.
3-Başka bir kantin işletiyor olmamak.
4-Gerçek kişi olmak(Vekâletle ihaleye girilemez)
5-İhaleden men yasağı almamış olmak.
6-Şirket, dernek, vakıf ve birlikler ihaleye katılamazlar.
NOT: İhaleye katılacaklarda öncelikle kantin işletmeciliği ustalık belgesi, yoksa sırası ile
iş yeri açma belgesi, kalfalık ve bunların bulunmaması durumunda kurs bitirme
belgesine sahip olması şartı aranacaktır.
MADDE 9. DİĞER ŞARTLAR
1-İhaleyi alan müstecir 1 takvim yılını doldurmadan işletmeden vazgeçtiği takdirde sabit tesis
masrafı adı altında hiçbir hak talep etmeyecektir. Bu durumda 1 yıllık kirayı peşin olarak
ödemekle yükümlüdür.
2-İhaleyi alan istekli sözleşme imzalamaz ise geçici teminatı gelir kaydedilecek ve kendisine
ödenmeyecektir.
3-İhalede en yüksek teklifi veren katılımcı sözleşme imzalamaz ise, sözleşme en yüksek teklifi
veren ikinci katılımcı ile imzalanacaktır.
4-İhalede en yüksek ikinci teklifi veren katılımcının geçici teminatı en yüksek teklif vererek
ihaleyi alan katılımcı ile sözleşme imzalanıncaya kadar iade edilmez.
5-İhalede en yüksek ikinci teklifi veren katılımcı da süresi içinde sözleşme imzalamaz ise geçici
teminatı gelir kaydedilecek ve kendisine ödenmeyecektir.
6- 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 katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski yükleniciye
yeni yüklenici tarafından ödenecektir. Sabit tesis bedeli yeni müstecir tarafından eski müstecire
ödenmeden sözleşme imzalanmayacaktır Bu malzeme yüklenicini değişmesi durumunda ister
eski yüklenici tarafından yerinden sökülerek alınabilir veya yukarıda belirtilen bilirkişilerce
belirlenen meblağ yüklenici tarafından eski yükleniciye ücreti ödenerek devir alınabilir. İhale
muhammen bedel tespiti içinde bu demirbaş yoktur.)
7-. Okul bahçesindeki kantin alanı onarılıp hizmete açıldığında yüklenici yeni kantinin elektrik ve
su sayacının aboneliğini masraflarını kendisi yapmak kaydı ile üzerine alarak okul bahçesindeki
kantinde hizmet vermeyi kabul eder.
MADDE 10. Sözleşme Feshi
İdare bu şartnameye ve 09.02.2012 tarih ve 28199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği ekinde yayınlanan EK-2 kantin kira
sözleşmesi ile Okul Aile Birliği Yönetmelik hükümlerine uymayan işleticinin sözleşmesini
tebligata gerek kalmaksızın fesheder ve kesin teminatını idareye gelir kaydeder.

