İLAN-ŞARTNAME
TUNCELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
1.
2.
3.
4.

A şağıda ismi, yeri, geçici tem inatı yazılı K antin 2886 Sayılı D evlet İhale K anunun 35/d ve 5 l/g m addelerine göre
kiraya verilecektir.
T elgraf veya faksla yapılacak m üracaatlar kabul edilm eyecektir.
Daha önce kantin, açık alan, salon vb. yerler ihalelerine katılm ış olup, sözleşm e düzenlem eden vazgeçenler, işletme
süresi bitmeden işletmeyi bırakm ış olanlar ile icra takibi ile işletme bedeli tahsil edilen kişiler ihaleye katılam azlar.
İstenilen belgelerin aslı veya noter tasdikli olanlar verilecektir. Aslı idarece görülm üş ibaresi olanlar da kabul
edilecektir.

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER
1234567-

N üfus cüzdanı fotokopisi,
Sabıka kaydı (K uram lara verilm ek üzere)
İkametgâh belgesi (Aslı)
Sağlık Raporu
Hijyen Belgesi
Öğrenim Belgesi
Geçici tem inatın yatırıldığına dair banka dekontu ( İstekliler tek lif edeceği bedelin en az % 3 ’nü geçici tem inat olarak
en geç ihale saatinden 1 (B ir) saat önce Milli Eğitim M üdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Tunceli Şubesi nezdinde
bulunan Milli Eğitim M üdürlüğünün 0298-25845938-5001 nolu hesabına yatıracaktır.)
8- Y üz kızartıcı suçtan hüküm giym em iş (Okul Aile Birliği yönetm enliğinin 20. M addesinin 11. bendinde sayılı
suçlardan hüküm giym em iş) olm ak.
9- Okul Aile Birliği yönetm enliğinin 2 0 ’ m addesinin 4,5 ve 6. alt bendine göre yapılacak ihale ve işletm elerde
katılım cılardan öncelikle Kantin İşletmeciliği alanında alınm ış ustalık belgesi, yoksa sırası ile kalfalık belgesi,
bulunm am ası durum unda kurs bitirm e belgesine sahip olm ası şartı aranacaktır.
10- B aşka bir kişi adına ihaleye girecek olanlar için, N oterden alınm ış vekâletnam e ile ihaleye katılabileceklerdir. İhale
uhdesinde kaldığı takdirde belge sahibi tarafından işletiIecektir.(Aslı)
11- İhaleyi kazanan kişi esn a f ve sanatkârlar odasına üye olm ak zorundadır.
12- İhaleye katılacak şahısların Milli Eğitim Bakanlığına bağlı başka bir okul kantini, çay ocağı vb. yer çalıştırm am aları
Gerekm ektedir.
13- Kantin, çay ocağı, açık alan, salon vb. belge sahibinin işletmesi zorunludur.
14-Kantinde satılacak ürünlerin fiyatlarını Okul İdaresi ve Okul Aile B irliğince oluşturulacak kom isyon m arifetiyle
Belirlenecektir. ( Çay, kahve, bitki çayı vb. içecekler)
15-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapm am akta serbesttir.
16-İhale Süresi 5 (beş) yıldır K eyfiyeti ilan olunur.
17-Kantine ait su ve elektrik aboneliklerinin işletmeci tarafından ayrılarak varsa abonelik giderlerinin işletmeci tarafından
K arşılanacaktır.

İHALE KOMİSYONU
İŞİN ADI
Tunceli M erkez Şehit N urgül
Bayram A ladağ İlkokulu
Kantin İhalesi
Tunceli M erkez Tunceli Türk
Telekom Fen Lisesi Kantin
İhalesi

M UHAM M EN
BEDELİ
YILLIK (9 Ay)

GEÇİCİ
TEMİNAT

1.152,00TL.

34,56TL.

20/12/2019

10:00

80

9.000,00TL.

270,00TL.

20/12/2019

10:45

230

İHALE TARİH VE
SAATİ

ÖĞRENCİ
SAYISI

Not

1) Yukarıda istenilen belgelerden asılları istenilenlerin asılları verilecek. Fotokopisi istenilen belgelerin asılları ise
ihale komisyonu tarafından istenmesi halinde ihale komisyonuna sunulmak üzere, ihaleye katılacak kişilerin
yanlarında hazır bulundurulması gerekmektedir.
2) İhale İl M illi Eğitim M üdürlüğü Toplantı salonunda İl M illi Eğitim Şube M üdürü Baran CENG İZ
Başkanlığında yapılacaktır.
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