
T.C.
D ARICA KAYMAKAMLIĞI 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
KANTİN İŞLETME (Kiralama) İHALE İLANI

İlçemiz Neşet Yalçın Anadolu Lisesi kantininin işletmesi (Kiralanması) M.E.B. 9 Şubat 
2012 tarih ve 28199 sayılı Okul Aile Yönetmeliğinin 20. Maddesi hükümleri doğrultusunda, 
8/9/1993 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/d ve 51/g Maddeleri gereğince pazarlık 
usulü ile yapılacaktır.

1-İDARENİN
a) Adresi : Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks No : 0 262 7457628
c) Elektronik Posta Adresi: 41darica@meb.gov.tr

2-İHALE KONUSU İŞİN
a) Adı : Neşet Yalçın Anadolu Lisesi Kantin İşletme (Kiralama.) Işı
b) Yapılacağı Yer : Kantinin bulunduğu yer
c) Başlama Tarihi: Kantin yerinin fiilen teslim edildiği tarihten itibaren
d) İşin Süresi : Kantin yerinin fiilen teslim edildiği tarihten itibaren 1 (Bir) yıldır. 

(Sözleşme Feshini gerektiren nedenler yoksa 5 (beş) yıla kadar her yıl sözleşme yenilenir)
e) Aylık Muhammen Bedel 

Yıllık Muhammen Bedel (9  ay )
f) Geçici Teminat (%3 )
g) Öğrenci Mevcudu
h) Okulun Adresi

41700 Darıca / KOCAELİ 
ı) Okulun Telefonu

: 6000 TL 
: 54000 TL 
: 1.620 TL 
: 565
: Emek Mah. Ahmet Rasim Cad. Kemal Sk. Nu.3 

: 2626559787

3-İHALENÎN
a) Yapılacağı Yer : Darıca îlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
b) Tarihi ve Saati : 16/01/2018 Sah Günü 14:00

4-İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR
a) T.C Vatandaşı olmak
b) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak
c) 61 Yaşından gün almamış, gerçek kişi olmak
d) İhaleye vekaletle girilebilir ancak ihalenin üzerinde kalması durumunda kantin 

ihalesinde vekalet eden değil vekalet veren kişi tarafından bizzat çalıştırılacaktır. Kantin 
başkası tarafından çalıştırılamaz, resmi veya gayri resmi devir ve temlik yapılmaz. Şirketler 
,Demekler,Vakıf ve Birlikler ihaleye katılamazlar.

e) Vekaletle ihaleye giren kişi, kurumun aynı gün yaptığı diğer bir kantin ihalesine katılamaz.

5-İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER
a) İl sınırları içerisinden alınacak onaylı ikametgâh ilmühaberi
b) Onaylı Fotoğraflı Nüfiıs cüzdan sureti (Kimlik fotokopisi kabul edilmeyecektir.)
c) Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. Maddesine göre yapılacak ihale ve işlemlerde 

Katılımcılardan 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre 
Kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır;İş yeri açma belgesi 
üzerinde *’ 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nca düzenlenen ustalık belgesine tanınan 
bütün hakları kapsar’Mbaresinin yer aldığı iş yeri açma belgeleri ustalık belgesi ile denk 
sayılacaktır.Ancak katılımcıların hiç birisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda kantincilik

mailto:41darica@meb.gov.tr


alanında iş yeri açma belgesi(i,3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nca düzenlenen ustalık 
belgesine tanınan bütün hakları kapsar” ibaresi bulunmayan iş yeri açma belgesi),kalfalık, 
kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olması aranır.

d) Gerçek usulde vergi mükellefi olduğuna dair belge veya vergi mükellefi olacağına dair
taahhütname (Noterden)

e) Danca esnaf ve sanatkârlar odasından alınacak, adına kayıtlı okul kantin işletmesi 
olmadığına ve ihalelerden yasaklama bulunmadığına dair belge (Aslı)

f) İhalesine gireceği okulun servis işletmeciliğini yapmadığına dair belge (Okul 
müdürlüğünden alınacak)
NOT: a) İstenen belgeler asıl ve son 6 ay içinde düzenlenmiş olması gereklidir. Sabıka kaydı son 
bir ay içinde alınmış olunacak.

b) İhaleye katılacak isteklilerin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün T.C Ziraat Bankası Darıca 
Şubesindeki 50554595 -  5001 no’lu hesaba 100,00 TL yatırıp banka dekontunu ibraz etmek 
suretiyle İçe Milli Eğitim Müdürlüğünden ihale şartnamesini satın almaları zorunludur. (Şartname, 
katılımcı tarafından son sayfasına okudum, anladım veya kabul ettim diyerek imzalayacak ve
hazırlanan dosya içerisine koyacaktır.)

c) Kesin teminat 1 (bir) yıllık kira bedelinin %6’ sına tekabül eden miktardır.
ç) Muhammen bedelin 9 aylık tutarı komisyonca tespit edilen % (1.620,00 TL) oranında Geçici 

Teminat olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün T.C. Ziraat Bankası Danca Şubesi 
nezdindeki 50554595-5001 nolu hesabına yatırıldığın dair banka dekontu.

d) Yukarıda belirtilen belgelerden biri eksik olması halinde teklif mektubu açılmayacak ve 
değerlendirilmeyecektir.

e) Mani bir halin vukuu bulması durumunda ihale komisyonu duyuruyu yaparak ihaleyi 
belirtilen gün ve saatin dışında yapmakta serbesttir.

________İhaleye İlişkin Belgelerin Verileceği Yer ve İhale Tarihi ve Saati:

a) İhale Belgelerin verileceği yer : Danca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
b) İhale Tarihi ve Saati : 16/01/2018 14:00 Salı

NOT: İstekliler İhaleye ilişkin belgeleri yukarıda belirtilen yere kendileri veya vekâletname ile 
katılacaklar bizzat kapalı zarf içinde elden teslim edeceklerdir. İdareye verilen veya ulaşan ihale 
belgeleri, herhangi bir sebeple ihaleden önce geri alınamaz.

İŞLETİLMEK ÜZERE İHALESİ YAPILACAK OKUL KANTİNLERİ VE TESPİTİ
KOMİSYONUNCA BELİRLENEN MUHAMMEb BEDELLERİ

S.N OKULUN ADI ÖĞRENCİ
SAYISI

İHALE
EDİLECEK

YER

MUHAMMEN 
BEDEL < 9 
AYLIK)

geçici
TEMİNAT
TUTARI

1 NEŞET YALÇIN 
ANADOLU LİSESİ 565 Kantin 5400 TL 1.620 TL

Danca İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü


