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Ilgemiz Deniz Yrldlzlan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kantin ve Yemekhanesinin igletmesi
(Kiralanmast) M.E.B.9 $ubat 2012tarih ve 28199 sayrh Okul Aile Ydnetmeli[inin20. Maddesi htikiimleri clofirultusunda,
81911993 tarihli ve 2886 sayrh Devlet ihale Kanunu'nun 35/d ve 51/g Maddeleri geregince pazarhkusulil ile yaptlacaktrr.

1-iDARENiN
a) Adresi : Darrca ilge Milli Elitim Miidiirliifii
b) Tef efon ve Faks No z 0 262 7457628
c) Elektronik Posta Adresi : 4ldarica@meb.gov.tr

z-inAr,p xoNusu isiN
a) Adt : Dartca Deniz Yrldzlarr Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kantin ve

Yemekhane (Kiratama) iqi
b)Yaprlacafr Yer
c) Baglama Tarihi
d) igin Siiresi

e) Ayhk Muhammen Bedel
t) Gegici Teminat (%30)
g) 6[renci Mevcudu
h) Okulun Adresi

KOCAELI
r) Okulun Telefonu

r-inu,nNiN
a) Yaprlacagr Yer
b) Tarihi ve Saati

: Kantinin ve yemekhanenin bulundu[u yer
: Kantin ve yemekhanenin yerinin fiilen teslim edildifi tarihten itibaren
: Kantin ve yemekhane yerinin fiilen teslim edildi[i tarihten itibaren l(Bir)

yrldtr. (Siizlegme Feshini gerektiren nedenler yoksa S(beg) yrla kadar her yrl siizlegme yenilenir)
11.000 TL
29,700TL

1500 O[renci
Nene Hatun Mah. Turgut Reis Cad. Bostan Sok. No25 4170i0 Darrca /

0262745 62 1516

Danca ilge Milli Efiitim Miidiirliifii
2810912018 Cuma gtinii saat 1l:00'da

4-IHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK SARTLAR
a) T.C Vatandagr olmak
b) Yiiz krzar1'rct bir sugtan htikiim giymemig olmak
c) 6l Yagrndan giin almamrg, gergerk kigi olmak

d) ihaleye vekaletle girilebilir ancak ihalenin iizerinde kalmasr durumunda kantin ihalesinde vekalet eden
delil vekalet veren kigi tarafindan bizzat gahqtrrilacaktrr. Kantin bagkast tarafrndan gahgtrrrlamaz, resmi veya gayri
resmi devir ve temlik yaplmaz. $irketler ,Demekler ,Vakrf ve Birlikler ihaleye katlamazlar.

s-iHALE KoMiSYoNUNA vERiLECEK BELGELER
a) Il srnrrlarr igerisinden ahnacak onayh ikametgAh ilmtihaberi
b) Onaylt Foto[raflr Niifus ciizdan sureti (Kimlik fotokopisi kabul edilmeyecektir.)
c) Okul Aile Birli[i Yonetmelipinin 20. Maddesine gdre yaprlacak ihale ve iglemlerde K.afihmcrlardan

05.06.1986 tarihli ve 3308 sayrh Mesleki Efitim Kanunu hiiktimlerine gdre Kantincilik alanrnda almmq ustahk belgesi
sahibi olma gartt aranrr;iq yeri agma belgesi iizerinde " 3308 sayrh Mesleki Efitim Kanunu'nca diizenlenen ustahk
belgesine tantnan biitiin haklarr kapsar"ibaresinin yer aldr[r ig yeri agma belgeleri ustahk belgesi ile denk
saytlacakttr.Ancak kaflltmctlartn hig birisinde ustalrk belgesi bulunmamasr durumunda kantincilik alanrnda ig yeri agma
belgesi("3308 saylh Mesleki Efitim Kanunu'nca diizenlenen ustahk belgesine tanrnan btitiin hakJarr kapsar"
ibaresi bulunmayan i9 yeri agma belgesi), kalfahk, kurs bitirme belgelerinden en az hirine sahip olmasr aranrr.
( Belge Asrl veya Noter Onayh olacaktrr.)

d) Gergek usulde vergi miikellefi oldu[una dair belge veya vergi mtikellefi olacafrna dair taahhlitnarne (Noterden)
e) Darrca Esnaf ve Sanatkarlar odastndan ahnacak, adrna kayrth okul kantin igletmesi olmadrfirna ve ihalelerden

yasaklama bulunmadrgrna dair belge (Ash)
l) Ihalesine girecegi okulun servis igletmecilifini yapmadrgrna dair belge(Okul mtidiirltigLinden alrnacak)

NOT: a) istenen belgeler astl ve son 6 ay iginde dtizenlenmig olmasr gereklidir, Sabrka kaydr son bir ay iginde alrnmrg
olunacak.

b) Ihaleye katrlacak isteklilerin, Ilge Milli E[itim Miidiirlilftiniin T.C ZiraatBankasr Danca gubesindeki 50554595 -
5001 nolu hesaba 100'00 TL yatrnp banka dekontunu ibraz etmek suretiyle Ige Milli Egitim MDdtirliig.inderr ihalenin idari
ve teknik gartnamesini sattn almalan zorunludur.($artname katilrmcr tarafindan son sayfasma okudum,anladrm veya
kabul ettim diyerek imzalanmasl ve hazrrlanan dosyanm igine konmasr)

c) Kesin teminat 1 (bir) yrlhk kira bedelinin oh6' stnatekabtil eden miktardrr.



. 9) Muhammen bedelin 9 ayhk tutarln komisyonca tespit edilen Yo 30'u (2g,700 TL) oranrnda Gegici Teminat olaraki19e Milli Egitim Miidiirlii$i'niin T,C. ZiraatBankasr Danca gubesi nezdindeki 5055459j;-5001 nolu
hesabrna yatrrrldrsrna dair banka dekontu.

d) Ihaleyi hazanan igtirakgi yemek hizmeti alacafr firma ile ilgili agafirdaki belirtilen belgeleri, siizlegme
aqamastnda okul aile birlifi ve okt I yiinetimine ibraz edecektir.-EOemeOigi takdirde gegici" teminatr irad
kaydedilecek ve sOzlegme imzalanmayacak, ihale iptat edilecektir.

Siizlesme Asamasrnda istenecek Belgeler:
1- Yemek hizrneti alacagr firma ile yaprlan scizlegme
2-Mevzua'd gere[i kayrth bulunan ticaret ve/veya sanayi odasrndan, meslek odasrndan ahnmrg kayrt belgesi.
3- TSE veya difier kalite belgeleri
4- Grda iiretim izin belgesi ve Grda sicil belgesi
5- Qahgma ve Sosyal Giivenlik Bakanhfr igletme Belgesi
6- Yemekhane agrhg ruhsatr
7- I9 Safh[r ve giivenlifii ve hijyen ile ilgili belgeler
s- ilgili meslek odasrndan yemek iiretimine yu*ktt olmadrfrna dair belge
9- Diyetisyen ve grda rnilhendisi gahgtrrdr[rna dair SGK Belgesi

e) Mani bir halin vukuu bulmast durumunda ihale komisyonu duyuruyu yaparak ihaleyi belirtilen giin ve saatin drgrnda
yapmakta serbesttir.

6-GENEL HUKUMLER:
a) Ihaleyi alan kigi ihale tarihini takip eden 3 (iig) i9 giinti iginde sdzlegme imzalamaya davet yazrsrr beklemeden

sozlegmeyi imzalar' Ytiklenici sdzlegme yaprnadr[r veyavazgegti[i takdirde gegici teminatr irad kaydedilerek yeniden ihale
yaprlrr. Aynca ilgili kigiye, 2886 Sayrh Devlet ihale Kanununun 84. Maddesine g6re iglem yaprlrr ve bir yrl ihalelerden men
edilir.

b)Sdzlegme imzalandtktan sonra kiractnrn fesih talebinde bulunmasr, kira dcinemi sona ermeden faaliyetini durdurmasr,
kiralanan yerin amact drgrnda kullantlmast, taahhtdtini.i scizlegme hiiktmlerine uygun olarak yerine getirmernesi veya izin
ve ruhsatlann her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi hallerinde kira scizlegmesi, birlik tarafindan fesih edilerek ayrrca
protesto gekmeye ve htikiim almaya gerek kalmaksrzrn 2886 Sayrh Devlet ihale Kanununun 62, maddesine gore kesin
teminafi gelir kaydedilir ve cari kiralama dcinemine iligkin (9 ayhk ) kira bedeli tazmtnat olarak tahsil
edilir.

ihale Belgelerinin VerileceEi En Son Tarih ve Saati: 28.09.2018 Cuma giinti saat: 10,50

NOT: Istekliler Ihaleye iligkin belgeleri, kenclileri veya vekAletname ile katrlacaklar bizzatkapah zarf iginde elden teslim
edeceklerdir. Zatfln iizerine; belge sahibi kiginin adr-soyadr, agrk adresi, iletigim telefonu ve ihaleye katrlacagl okulun
ismini yazacaklardrr. Idareye verilen ihale belgeleri, herhangi bir sebeple ihaleden 6nce geri ahnamaz.

igLnrir,ruEK UzERE inllnsi yApTLACAK oKUL KANTiNi, ocnnNci sAyrsr. TESpiT
KOMISYoNUNCA BELIRLENEN MUHAMMEN BEDET, vn cfuciCi innniNar MrnrAni

S.N OKULUN ADI oGnpNci
SAYISI

IHALE
EDiLECEK

YER

MUHAMMEN
BEDEL

(9AYLIK)

cEcici
TEMINAT

TUTARI(%30)

I DENIZ YILDIZLARI
MESLEKI VE TEKNiK

ANADOLU LiSESi

1500
Kantin ve

Yemekhane 99.000 TL 29,70ATL

Darrca i


