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<;UBUK KAYMAKAMLIGI 
i1ge Milli Egitim Mtidtirltigti 

KANTiN iSLETME (Kiralama) iHALE iLANI 

\) iDARENiN 

a) Adresi ilye Milli Egitim MUdUrlUgU 

b) Telefon ve Faks No <;ubuk 03128370047/16 Faks: 0312 8371092 

c) Elektronik posta adresi (varsa) www.cubuk06@meb.gov.tr 

2 iHALE KONUSU iSiN 

a) Niteligi : KANT iN KiRALAMA(i~LETME) i~i 

b) YapJlacagl yer : Kantin'in bulundugu yer.(Okul bUnyesinde) 

c) Ba~lama tarihi : Kantin yerinin fiilen teslim edildigi tarihten itibaren 

d) i~in sUresi : Kantin yerinin fiilen teslim edildigi tarihten itibaren (bir) yddlr. 

e) Aylik muhammen bedel : A~aglda listede okullann kar~dannda belirtilmi~tir. 


3 iHALENiN 

a) YapJlacagl yer : <;ubuk ilye Milli Egitim MUdUrlUgU 

b) Tarihi ve saati : 24/04/2017 - Saat 10:00' da 


4) iHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK SARTLAR 

a) T.e. Vatanda~l olmak 

b) YUz klzartlcl bir sUytan hUkUm giymemi~ olmak 

c) Ba~ka bir kantin i~letiyor olmamak 

d) 61 ya~mdan gUn almaml~, geryek ki~i olmak, 

e) Yapacagl i~ ile ilgili mesleki ve teknik egitim diplomasl, ustalik belgesi, kalfalik belgesi, 

sertifika, kurs bitirme belgesi veya i~yeri ayma belgelerinden birine sahip olmak. 


5) iHALE KOMiSYONUNA VERiLECEK BELGELER: 

a) Ziraat Bankasl <;ubuk ~ubesi nezdinde ki TR06 0001 0000 0614 0637 9250-13 nolu (Kantin) Geyici 

Teminat hesabma, kiralanacak okul kantininin ismi belirtilmek suretiyle ydlik muhammen bedelin % 3'U 

kadar geyici teminatm yatmldlgma dair banka dekontu veya herhangi bir bankadan allnacak Teminat 

Mektubu.(Asli) (2886 sayilJ Devlet ihale kanununda 26.maddesinde belirtilen degerler teminat olarak kabul 

edilecektir.) 

b) NUfus cuzdam arkah onlu fotokopisi, 

c) ikametgah. ilmiihaberi (Ash, bir ay geyerli) 

d) Cumhuriyet Ba~savclhgIndan ahnml~ olan sablka kaYlt belgesinin ash. 

e) Herhangi bir saghk kurulu~undan ahnacak Portor Muayenesi (l-bogaz kUlWru 2-akciger grafigi 3
gaita) 

f) Kantin i~letmeciligi Ustahk Belgesi, i~ Veri Ayma Belgesi, Kalfahk Belgesi, Sertifika veya Kurs 

Bitirme Belgesinden birisinin ash veya onayh sureti, ( Kantin kiralama ihalelerinde katlhmcIlardan 

Mesleki Egitim Kanunu 3308 SayIlI Kanun hukumlerine gore kantincilik alanInda Ustahk Belgesi ~artl 


aranIr. KatlhmcIiardan Ustahk Belgesi olan isteklilerin belgesi tam am olmasl durumunda diger 




katlilmcdann evraklan degerlendirmeye ailnmayacaktlr. Ustailk Belgesi ile i~ Veri Ay I " .-8elg~rvC* 
. ait ~
Usta Ogreticilik Belgesi olanlar aym statUde degerlendirilecektir. Bu statlide tek#l~ vi! 


b~l.gelerin. eksik olmasl halinde slraslyla kantincilik alamnda kalfailk, kurs bitirme be~~ler1, ;~tlftJ!z. ~ If 

bmne sahlp olma ~alil aranacaktlr.) \i."'... '1.~23•./ti-~ },d 

g) i.haleye katllacaklar~an Anka~a Kant~nciler odasmdan a~ma .ka~lt.il kantin i~letm~s~<~u~~gt~~~)\~~;l 

ve lhaleden men yasagl olmadlgma dalr beige (Ash) yem tanhh (damn yaym tanhl d~~11..,.:~ih'i' 

arasmdaki tarihlerde) olacakllr. 

h) Ogrenim Belgesi Ash veya noter onayh sureti (En az ilkokul veya ilkogretim okulu mezunu 

olmayanlar bu ihaleye katllamazlar) 

1) istekli tarafmdan ~minameyi "okudum tum ~artlan kabul ediyorum," diye yazllarak, imzalanml~ 


idarece dlizenlenen ~artname ornegi. 

j) Teklif Mektubu (Kapah Zarf iyeresinde), Katlhmcdann istenilen belgeleri belirtilen ihale 

tarihi ve saatine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Posta kanah ve ihale ba~lama saatinden 

soma yapllacak ba~vurular kabul edilmeyecektir. Ba~vurular katdlmcl veya vekili tarafmdan 

(Noterden Vek§Jetname ibrazl olan) bizzat yapdacaktlf. Belgeleri eksik olan katlhmcllann ba~vurulan 


iptal edilecek, degerlendirmeye ahnmayacaktlr. 

k) Okul ldaresinden almml~, okul kantinini veya kantin yerini gordligline dair Yer Gordli Belgesi. 

I) ihaleye katiiacak olan katIllmcIl~r teklif ve belgelerini; ~artnamede aylklandlgl ~ekli ile hazlrlamak suretiyle 

<;:ubuk {lye Milli Egitim MUdUrlUgU Strateji -1 1~letmeler BblUmUne 24/04/2017- Saat 09:30' a kadar 

belgelerini tutanak kar~lhgmda elden teslim edeceklerdir. 


Yukanda belirtilen giin ve saate kadar dosyaYI teslim etmeyenler ihaleye katJlamazlar. 

iSLETiLMEK DZERE iHALESi Y APILACAK OKUL KANTiNiNiN TESpiT 
KOMiSYONUNCA BELiRLENEN MUAMMEN BEDEL TUTARl 

S.NO OKULUN ADI 
iHALE 

EDiLECEK 
YER 

MUHAMMEN 

BEDEL (1 Yllhk) 

GEC;iCi 
TEMiNAT 

TUTARI (%3) 

1 
YUNUS EMRE ANADOLU 

LisESi 
Okul Kantini 21.250,00 TL 637,5 TL 


