
sEFERiHisAR itçEMiLLi EĞiTiM MüDtıRLüĞüşIHiTöĞRETi[rüıımnnrizıeı.irxoxtııu
KANTIN §LETME IIIALE ILANI

OKULUN AD]

DURUMU

R YILLIK MUHAMMEN BEDEL

ıirıar,r xau-l,ıı ŞARTI-ARI
a-T.C. Vatandaşı olmak.
b-5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belinilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı

bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suç|ar, Anayasal düzene

ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüŞvet,

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal

varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının

eltınİı Btıllimtınde düzenlenen maddelerdeki suçlardan mahkum olanlar ihalelere katılamazlar ve okul-aiIe birliklerince

kiraya verilen yerlerde istihdam edilemezler,
c-Tüzel kişiler ihaleye katılamaz.
d-ihale komisyonu başkanı ve üyeleri ile birliğin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayın

hısımları ihaleye katılamaz.
e-Halen resmi okul kantini işletmekte olanlar bu ihaleye katılamaz.
f_iIimizde daha önce ihaleye katılıp, taahhüdünden vazgeçen, sözleşme imzalamayan istekliler ihaleye katılamaz.

J_iHALE KOMİSYONUNA VERiLECEK BELGELER
a-Nüfus Cüzdanı Sureti
b_ikametgah Belgesi Tebligaıa esas açık adres.§üfus Müdürlüğünden son bir ay içerisinde ahnmış yerleŞim Yeri
belgesi veya sorgulanabilir açık adresin ihale dosyası üzerinde yazıh olması )

c-Sabıka kıydı.
d- istektinin teklif ettiği toplam bedetin 7.3 Geçici teminat bedeli olarak Seferihisar Mal Müdürlüğü Yeznesine

yatırılıp banka dekontu dosyaya eklenecektir.
e_,,Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
hükümlerine göre kantincilik alanında alınrnrş ustalık belgesi (ihaleye katılanlardan hiçbirinde bu belgenin

bulunmaması durumunda kantincilik alanrnda işyeri açma belgesi, kaIfalık, kurs bitirme belgelerinden en

az birine sahip olma şartı aranacaktrr.)
f-izmir Kanticİler Odası Başkanlığından adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına, ihalelerden yasaklama
kararı bulunmadığına dair aldığı belgeyi ve şartname ekinde yer alan terör taahhütnamesini doldurularak ibraz
eder.
g-ihaleden önce Kantin yeri görülebilir.
ı-Tek]if Mektubu (kapalı zırf içerisinde)
,l_Kira Sözleşmesi süresi l yıldır.İhale bedeli,söz konusu kuruma 9 ay üzerinden hesaplanmış olup,8,5 (Sekizbuçuk )

ay/taksit üzerinden ödenecektir.
5-ihale şartnamesi ve ek]eri Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetlerinden_temin edilir.
ihale dosyası Seferihisar Ziraat Bankası Şubesi 8722l45/500l No.1u hesaba 50,00 TL. yannlarek alınabilir.
6_Tek]if mektubu.
7-Belgeler şartnamede ve ihale ilanına açıklandığı şekli ile hazırlanarak Strateji Geliştirme Hizmetleri Bölümüne
|2l|0DoI.8 Cuma günü saat 14:59'a kadar teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatte dosyayı tesıim etmeyenıer
ihaleye katılamazlar.
8_Kantin üzerinde kalan istekli kararın tebliğinden itibaren o/"3 Arz Bedeli 7 (yedi ) ış günü içinde Seferihisar
Malmüdürlüğü veznesine yatırılacaktır.

Sayılı Devlet Ihale Kanununu 5l/g
yönetmeliğinin 20. maddesinde belirtilen hükümler

8.573,40 TL
irbas yoktur.


