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İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
KANTİN VE YEMEKHANE İŞLETME (Kiralama) İHALE İLANI

İlçemiz Anadolu İmam Hatip Lisesi kantin işletmesi (Kiralanması). M.E.B. 91 Şubat 2012 tarih ve 
28199 sayılı Okul Aile Yönetmeliğinin 20. Maddesi hükümleri doğru tuşunda *19/1992 ter 
sayılı Devlet İhale Kanunumun 35/d ve 51/g Maddeleri gereğince pazarlık usulu ile yapılacaktır.

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

2- İHALE KONUSU İŞİN
a) Adı : Anadolu İmam Hatip Lisesi

Kantin ve Yemekhane (Kiralama) İşi 
b »Yanılacağı Yer : Kantinin ve yemekhanenin bulunduğu yer
ciBaslama Tarihi • Kantin ve yemekhanenin yerinin fiilen teslim edildiği tarihten itibar

yemekhane yerinin filen  teslim edildiği tarihten itibaren (Bir) jnkto.
d) IŞm 4 S" ^ z^ “ ' Fes gerektir J  „edenler yoksa 5(beş) ytla kadar her yıl sözleşme

yenilenir)
e) Aylık Muhammen Bedel : 8.000 TL

Yıllık Muhammen Bedel (9  a y ) :  72.000 TL
f) Geçici Teminat (% 3): 2.160 1L
g) Öğrenci Mevcudu: 1050 Öğrenci
h) Okulun Adresi : Fevzi Çakmak Mah.Dr Zeki Acar Cad.No:2 
ı) Okulun Telefonu : 02626560804

3- İHALENİN
a) Yapılacağı Yer : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
b) Tarihi ve Saati : 15/01/2018 Pazartesi günü saat: 14.00’da

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 nt«ı-ı„H .
d) İhaleye vekaletle girilebilir ancak ihalenin üzerinde kalması durumunda kantin ihalesinde 

vekalet eden değü vekalet veren kişi tarafından bizzat çalıştırılacakta Kantin başkası tarafından 
çalıştırılamaz, resm! veya gayri resmi L i r  ve temlik yapılmaz. Şirketler <Demekler , Vakıf ve Birlikler

ihaleye katılamazlar. ........................, , • , . , „„„
e) Vekaletle ihaleye giren kişi, kurumun aynı gün yaptığı diğer bir kantin ihalesine katıla

5- İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER
a) İl sınırları içerisinden alınacak onaylı ikametgâh ilmühaberi
b) Onaylı Fotoğraflı Nüfus 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 k an tin c i ı 
alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır;Iş yen açma belgesi üzerinde 3308 sayılı 
Mesleki Eğitim Kanunu’nca düzenlenen ustalık belgesine tanınan bütün hakları kapsar ibaresinin 
T e " !  yeri açma b e c e r i  «stahk belgesi ile
ustalık belgesi bulunmaması durumunda kantincilik alanında ış yen açma belgesı( 3308 saydı Mesleki 
Eğdim Kamınuhıca düzenlenen ustalık belgesine .anman bütün haklan kapsar” ibares, bnlnnmayan 
iş yeri açma belgesi),kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olması aranır.

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

(Noterden)

mailto:41darica@meb.gov.tr


e) Darıca Esnaf ve Sanatkarlar odasından alınacak, adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına ve

“ f f i S S Î Î S  dair b e l g e c i  m ü d ü r l ü ^ «  al,nacak)
ve son 6 ay içinde düzenlemniş olmas. gereklidir. Sab.ka kayd, son b.r ay

İÇİnt ) alE y e ° 1Uk S £ a k  isteklilerin. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün T.C Ziraat Bankas. Danca 
Şubesindeki 50554595 -  5001 nolu hesaba 100,00 TL  yaunp banka dekontunu ,braz etmek surem le içe 
S  M t t a  S i l ü g ü n d e n  ihalenin idari ve teknik şartnamesini sa.m almalar, zorun udur (Şartnam e 
W , İtm e,T araf,„dan  sayfasma okudum ,anlad,m  veya kabul ettim d.yerek .mzalanmas. ve
hazırlanan dosyanın içine konması) , +

cl Kesin teminat 1 (bir) yıllık kira bedelinin %6’ sına tekabül eden miktardır. . .
ç) Muhammen bedelin 9 aylık tutarı komisyonca tespit edilen % 3’ü ( 2.160 TL) oranın a eçıcıL  !™*}eki

olarak üçe Milli Eğitim Müdürlüğümün T.C. Ziraat Bankas, Danca Şabes, nezdmdek,
SOSS4S95-5001 nolu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu. , , ,
5055ar5 tL ,„ ” , , . ; 1 .  iştirakçi yemci, h l,m .,i a lac ih  f i r - -  -  » r »  - “ H ““  e" b ^ " ,
. n , l a l r ^ ^ n d .  okul aile birlitn ve okul yönetimine ibraz edecektir Fdemedıgı takdirde geçiü
teminati irad kaydedilecek ye sözleşme imzalanmayacak, ihale iptal edilecektir.

Siv/lesme Aşamasında İstenecek Belgeleri
1 -  Yemek hizmeti alacağı firma ile yapılan sözleşme ,M| nıınm,s kavıt
2- Mevzuatı gereği kayıtlı bulunan ticaret ve/veya sanayi odasından, meslek odasından S y

belgesi.
3- TSE veya diğer kalite belgeleri
4- Gıda üretim izin belgesi ve Gıda sicil belgesi
5- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işletme Belgesi
6-  Yemekhane açılış ruhsatı
7- İş Sağlığı ve güvenliği ve hijyen ile ilgili belgeler
8- İlgili meslek odasından yemek üretimine yasaklı olmadığına dair belge
9 -  Diyetisyen ve gıda mühendisi çalıştırdığına dair SGK Belgesi ,

e) Yukarıda belirtilen belgelerden biri eksik olması halinde teklif mektubu açılmayacak 

değ^iradm lm ey^in bu)ması durumunda ihale komisyonu duyuruyu yaparak ihaleyi belirtilen gun ve

saatin dışında yapmakta serbesttir.
thaleve İlişkin Belgelerin Verileceği İhale Tarih i ve Saati

a) İhale Belgelerin verileceği yer : Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
b) İhale Tarihi ve Saati : 15.01.2018 Pazartesi günü 14:00

NOT: İstekliler İhaleye ilişkin belgeleri, yukarıda belirtilen yere kendileri veya vekaletname lle katı|acaklar 
bizzat kapalı zarf içinde elden teslim edeceklerdir. İdareye verilen veya ulaşan ihale belgelen, herhangi b

sebeple ihaleden önce geri alınamaz. t ^ -tv t m i  x i ? « p İt İ
İSLETİLMEK ÜZERE İHALESİ YAPILACAK OKUL KANTİNLERİ VE TESPİTİ

S _____________; ...........................................  T.17IT T T .T  İU IIU A M M IÎN  R F M T ,

S.N OKULUN ADI
ÖĞRENCİ

SAYISI

İHALE
EDİLECEK

YER

MUHAMMEN 
BEDEL (9 
AYLIK)

GEÇİCİ
TEMİNAT
TUTARI

1 Anadolu Lisesi İmam Hatip 
Lisesi

1050 Kantin ve 
Yemekhane

72.000 TL 2.160 TL

Danca İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü


