
T.C.
HisARCIK KA YMAKAMLIGI

HisARCIK AT A TURK iLKOKULU MUDURLUGU

KiRALAMA YOLUYLA KANTiN i~LETME iHALE iLANIDIR

1. iHALE EDiLECEK KANTiNiN :
Bulundugu il~e : KUT AHY A-HisARCIK
Ogrenci, Personel Sayrsr ve Ogrenim Durumu : 241 -tam gun egitim

Kantinin Yeri Metrekaresi : 36.40 m2

Ihale Sekli : 2886 Sayrh Devlet ihale Kanununun 35/d ve 5l/g maddelerine gore pazarhk usulii
Ihalenin Yaprlacagi Yer : Hisarcik Atatnrk Ilkokulu Mudurliigu

Ihalenin Tarih ve Saati
Ayhk Muhammen Bedeli

2. iHALEYE KATILMA SARTLARI
2.1. T.C. Vatandasi olmak,

2.2. YOz kizarnci bir suctan hukum giymernis olmak,

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

2.4. Saghk yonunden sakmcah olmamak,

2.5. Yapacagi isle ilgili oncelikle Kantin t§letmeciligi Ustahk Belgesi, yoksa Kalfahk Belgesi, yoksa Kurs Bitirme veya Isyeri Aema Belgesi ne sahip olmak.

3. mALE KOMtSYONUNA VERiLECEK BELGELER:

3.1. Muracaat Dilekcesi; Sol alt tarafta tebligat icin adres beyarn ve aynca irtibat icin telefon varsa fax numarasi bulunacaktir.
_ lkametgah (6 aydan ~Skiolmamak)

~ Nufus Cuzdam surett,

3.4. Sabtka kaydi (6 aydan eski olmamak),

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

: 15/03/2016 Sah 10:00
: 180,075- TL

oldugunu belgelendirmesi,)

3.6. Baska bir kantin isletmeyecegini gosterir taahhutname.

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

3.8. Sartname (Alt kisrm Adt Soyadt yazrhp imzalanacakttr.)

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

3.10. Teklif Mektubu (Hazrrlanan Teklif Mektubu 2886 sayih Devlet ihale Kanunu 'nun 37 maddesine uygun sekilde olrnahdir.)

4. DtGER HUSUSLAR

4.1. ihaleye Kantini isletecek kisi bizzat kendisi katilacaktir.

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

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

4.4. Tekliflerde Drs Zarfin 2886 sayih Devlet ihale Kanununun 38. maddesi ne uygun sekilde olmasi,

4.5. ihalesi yapilan okulun servis t~tmacthgt yapmadtgma dair okul mUdOrlOgUndenalmacak beIge, taahhutname (ihale Ozerinde kahrsa SOzle~me esnasmda istenecektir)
~kametgiih ilmuhaberi 6 aydan eski olmamak),

~ale Sartnamesini Hisarctk Atatilrk ilkokulu MUdilrlugonden den temin edilecektir.

4.8.8,5 ayhk tahmini (muhammen) kira bedelinin % 3 Une tekabiil eden ge~ici teminat bedeli olan 83-TL. yiAtatUrk ilkokulu Okul Aile Birligi nin Ziraat Bankast
Hisarclk Subesi nezdinde bulunan 74558217-5001 no lu hesabma yabnlacakbr.

4.9. Kesin teminat bir yIlhk kira bedelinin %6 sma tekabill eden miktardtr.

4.10. Teklifve belgeler §artnamede a~lklandlgl §ekilde hazlrlanarak Hisarctk AtatOrk ilkokulu MildOrlUgone, 28112/2015 tarihinde saat 10:00' a kadar teslim

edeceklerdir. Belirtilen gUn ve saate kadar dosyaYI teslim etmeyenler ihaleye kattlamazlar.

4.11. Kantin ihalesi Ozerinde kalan istekli sOzle~me yapmadan Once ilgili esnaf odasma Oyelik kaydmt yapttracak ve Oyelik belgesinin bir Omegini idareye teslim edecektir.

4.12. ihale Ozerinde kalan istekli kararm kendisine tebliginden itibaren (5) be~ gOn it;:indekesin teminat ile i~letme bedelinin ilk taksidini pe~in yahrarak sozle§me
imzalayacakttr. Aksi takdirde teminat irat kaydedilir.

4.13. SOzle~meler 5 YIIolup, Ogrenci personel saYlsmda %25 oranmda degi~iklik dummu gOzOnOndebulundurularak her yd OFE oranmda artt~ yapdacakttr.
4.14. ihaleden Once kantin yeri gorOlebilir.

4.15. Ytlhk i~letme bedeli pe~in veya (8,5) Sekizbw;uk ayda taksitlerle Odenir. Okullarm yanytl tatilinde oldugu Subat aymdal5 gOnlilk, yaz tatilinde oldugu Haziran, Temmu:
Agustos aylarmda kira Odenmez.

4.16. ihaleye kattlan olmamast dummunda yeni ihale 1hafta sonra yine aym yer ve saatte yapdacakttr.
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