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HisARCIK KAYMAKAMLIGI
Cumhuriyet Ilkokulu Miidiirliigii
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Sayi :12654917-823.021 It f
Konu .Ihale ilam

HisARCIK iL~E MiLLi EGiTiM MUDURLUGUNE

Okulumuz Kantinin Isletme ihalesi 2886 Sayih Devlet ihale Kanununun 35/d ve
51/g maddeleri geregi pazarhk usulune gore yapilacagmdan ekteki Ilammizm 24/12/2015-
28/12/2015 tarihleri arasmda ihale saatine kadar Kaymakamhk ilan panosunda asilarak
tutanagmm okulumuza gonderilmesi hususunda ;

Bilgilerinize arz ederim.

Eki: 1 Adet Han Metni.

DagltIm
Ilce Mem
Hisarcik Belediyesi
Kaymakamhk

Aynntih Bilgi :$evket $EN Okul Muduru

r8l Adres :Yenidogan M. Suleyman Giilec Cad ..Hsamk No:18
e-mail:hisarcikcumhuriyetio@mail.com
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T.e.
HisARCIK KAYMAKAMLIGI

HisARCIK CUHURiYET iLKOKULU MimURLUGU

KiRALAMA YOLUYLA KANTiN i~LETME iHALE iLANIDIR

1. iHALE EDiLECEK KANTiNiN :
Bulundugu il~e : KUTAHYA-HisARCIK
Ogrenci, Personel Saytsi ve Ogrenim Durumu : 325 -tam giin egitim
Kantinin Yeri Metrekaresi : 8,89 m1
ihale Sekli : 2886Sayih Devletihale Kanununun 35/dve51/gmaddelerinegore pazarhk usulii
Ihalenin Yaprlacagt Yer : Hisarcik Cumhuriyet Ilkokulu Miidiirliigii

Ihalenin Tarih ve Saati
Ayhk Muhammen Bedeli

2. iHALEYE KA TILMA SARTLARI
2.1. I.C Vatandasi olmak,

2.2. Yuz krzartict bir suctan hiikiim giymemis olmak,

2.3. Sozlesmesi Feshedilenler veya kendi nzasi ile isletmekte oldugu kantini birakanlar ihaleye giremez.

2.4. Saghk yonunden sakmcah olmamak,

: 28/12/2015 Pazartesi 10:00
: 325,00-TL

2.5. Yapacagi isle ilgili oncelikle Kantin i~letmeciligi Ustahk Belgesi, yoksa Kalfahk Belgesi, yoksa Kurs Bitirme veya Isyeri Acma Belgesi ne sahip olmak.

3. iHALE KOMiSYONUNA VERiLECEK BELGELER:

3.1. Muracaat Dilekcesi; Sol alt tarafta tebligat icin adres beyam ve aynca irtibat icin telefon varsa fax numarasi bulunacaknr.

3.2. lkarnetgah (6 aydan eski olmamak)

3.3. Nufus Cuzdam sureti,

3.4. Sabika kaydi (6 aydan eski olmamak),

3.5. Oncelikle Kantin i~letmeciligi Ustahk Belgesi, yoksa Kalfahk Belgesi, yoksa Kurs Bitirme veya lsyeri Acma Belgesi ne sahip olmak;( Esnaf Odasma kayith

oldugunu belgelendirmesi.)

3.6. Baska bir kantin isletrneyeceginigosterir taahhiitname.

3.7. Gecici teminat dekontu,(8,5 ayhk kira(muhammen) Yilhk kira bedelinin % 3 iine tekabul eden bedel)

3.8. Sartname (Alt kisnu Adi Soyadi yazihp imzalanacaktir.)

3.9. lhale tarihi itibariyle mevzuat geregi, kayith oldugu oda tarafmdan mesleki faaliyetten men edilmemis olmadigma dair beIge

3.IOTeklifMektubu (Hazirlanan TeklifMektubu 2886 say til Devlet ihale Kanunu 'nun 37 maddesine uygun sekilde olmahdir.)

4. niGER HUSUSLAR

4.1. lhaleye Kantini isletecek kisi bizzat kendisi kanlacaktir.

4.2. istenen belgelere sahip olmayan 18 yasmdan kucukler ihaleye kattlamazlar.

4.3. Kantin ihalesini alan kisi fiilen sozlesme sonuna kadar kantini isletecektir, Hicbir sekilde kantini baskalanna devredemez.

4.4. Tekliflerde DI~ Zarfm 2886 sayih Devlet ihale Kanununun 38. maddesi ne uygun sekilde olmasi,

4.5. lhalesi yapilan okulun servis tasnnacihgi yapmadigma dair okul mudurlugunden ahnacak beIge, taahhiitname (ihale Ozerinde kallfsa Sozle~me esnasmda istenecektir)

4.6. ikametgah ilmuhaberi 6 aydan eski olmamak),

4.7. ihale Sartnamesini HisafCIk Cumhuriyet ilkokulu Miidiirliigiinden den temin edilecektir.

4.8.8,5 ayhk tahmini (muhammen) kira bedelinin % 3 iine tekabiil eden ge~ici teminat bedeli olan 83-TL. yiCumhuriyet ilkokulu Oklll Aile Birligi nin Ziraat

Bankasl Hisarclk Subesi .nezdinde bulunan 74558217-5001 no lu hesabma yatJnlacaktJr.

4.9. Kesin teminat bir Yllhk kira hedelinin %6 sma tekabiil eden miktardtr.

4.10. Teklif ve belgeler ~artnamede a~lklandlgl ~ekilde haZirlanarak Hisarclk Cumhuriyet ilkokulu Miidiirliigone, 28/12/2015 tarihinde saat 10:00' a kadar teslim

edeceklerdir. Belirtilen giin ve saate kadar dosyaYI teslim etmeyenler ihaleye katIlamazlar.

4.11. Kantin ihalesi iizerinde kalan istekli sozle~me yapmadan once ilgili esnaf odasma iiyelik kaydml yaptlfacak ve ilyelik belgesinin bir omegini idareye teslim edecektir.

4.12. ihale ilzerinde kalan istekli kararm kendisine tebliginden itibaren (5) be~ giln it;:inde kesin teminat ile i~letme bedelinin ilk taksidini pe~in yatlrarak sozle~me

imzalayacakur. Aksi takdirde teminat irat kaydedilir.

4.13. Sozle~meler 5 YIIolup, ogrenci personel saYlsmda %25 oranmda degi~iklik durumu giiz onilnde bulundurularak her ytl OFE oranmda artl~ yapllacaktlf.

4.14. ihaleden once kantin yeri gornlebilir.

4.15. Yllhk i~letme bedeli pe~in veya (8,5) Sekizbut;:uk ayda taksitlerle odenir. Okullarm yarlYl1 tatilinde oldugu Subat aymdal5 giinliik, yaz tatilinde oldugu Haziran, Temmuz.

Agustos aylarmda kira odenmez.>

4.16.ihaleye katllan olmamasl durumunda yeni ihale Ihafta soma yine aym yer ve saatte yapllacaktlf.

Erdem TAHRAN


