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Madde 1. İhaleye Konu Olan Kantinin Bulunduğu; 
a) Kurumun Adı   : Dr. Güngör Özbek Anadolu Lisesi Müdürlüğü 
b) Bulunduğu İlçe   : Güzelbahçe-İzmir 

c) Kira Tespiti Komisyonca Belirlenen Muhammen Bedel (Yıllık):  50000 

d) İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat : 27/02/2018 saat: 14:00 

e) İhalenin Yapılacağı Yer  : Dr. Güngör Özbek Anadolu Lisesi 

f) Öğrenci Mevcudu   : 376 

g) Personel Sayısı   : 26 

h) Şartname Bedeli   :  200 TL (ikiyüztürklirası) 

h)Şartname Bedelinin Yatırılacağı Hesap No: (IBAN NO: TR55 0001 2009 7260 0016 0000 99) 

i) Geçici Teminat Miktarı  : En az % 30/ 15.000 TL (onbeşbintürklirası) 

j) Geçici Teminatın Yatırılacağı Hesap No: TR08 0001 0016 2500 0010 0055 20  Ziraat Bankası 

 Madde 2.  

İhaleye iştirak edenler, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği Kiralama Sözleşmesindeki 
genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel şartların tüm maddelerini 
önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar. 

Madde 3.  

İhale ile İlgili Bilgiler 
a.   İhale Usulü: M.E. B. 09.02.2012 Tarih ve 28199 Sayılı Okul- Aile Birliği Yönetmeliği 20. maddesi 
hükümleri doğrultusunda, 
b.   2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/d ve 5l/g maddesi gereğince yapılacaktır. 
c.   İhalenin  yapılacağı  Adres:  Güzelbahçe  D r .  G ü n g ö r  Ö z b e k  A n a d o l u  L i s e s i  
T o p l a n t ı  S a l o n u   Güzelbahçe/İZMİR 
Madde 4.  
İhaleye katılmak isteyen gerçek kişi katılımcılar 6. maddenin (B) bendinde yer alan belgeleri 
hazırlayarak, dosya içerisinde 27/02/2018 Salı günü saat 12:00’e kadar Güzelbahçe İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. 
 
Madde 5.  
İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranılacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz 
etmeleri gereken belgeler aşağıya sıralanmıştır: 
 
1) T.C vatandaşı olmak. 
2) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak. 
3) İhaleye, firma sahibi veya yetkilisi (kanuni temsilcisi) katılabilecektir.  
4)Üzerine ihale kaldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan 
sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname 
hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen işletmeci, bir yıl süreyle ihaleden men edilir ve geçici 
teminat irad kaydedilir. 
5) Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
6) Alanlarında ustalık belgesi, işyeri açma belgesi, kalfalık belgesi, mesleki ve teknik eğitim 
diploması  ve  kurs  bitirme  belgelerinden  en  az  birine  sahip  olmak.-Öncelikle  Ustalık belgesi 
veya işyeri açma belgesi olanlar dikkate alınacak katılımcıların hiç birinde ustalık veya işyeri açma 
belgesi yoksa kalfalık ve kurs bitirme belgesi olanlar değerlendirmeye alınacaktır. 
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Madde 6.  
İhaleye Katılmak İçin İstenilen Belgeler 

 Güzelbahçe Mal Müdürlüğünün Güzelbahçe Ziraat Bankasında bulunan 1625-1000-5520 hesap 

numaralı (İBAN NO: TR080001001625000010005520) hesabına geçici teminat olarak, 

kiralanacak okul kantininin ismi belirtilmek suretiyle yıllık muhammen bedelin % 30’u kadar 

geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya herhangi bir bankadan alınacak Teminat 

Mektubu (Aslı) (2886 sayılı Devlet  İhale kanununda 26.maddesinde belirtilen değerler 

teminat olarak kabul edilecektir.) 

 Yerleşim yeri belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacak. 

 Nüfus cüzdan örneği veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi 

 Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış olan sabıka kayıt belgesinin aslı. 

 Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak Sağlık Raporu 

 Alanlarında ustalık belgesi, işyeri açma belgesi, kalfalık belgesi, mesleki ve teknik eğitim 

diploması  ve  kurs  bitirme  belgelerinden  en  az  birine  sahip  olmak.-Öncelikle  Ustalık belgesi 

veya işyeri açma belgesi olanlar dikkate alınacak katılımcıların hiç birinde ustalık veya işyeri 

açma belgesi yoksa kalfalık ve kurs bitirme belgesi olanlar değerlendirmeye alınacaktır. 

 Adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına ve ihaleden men yasağı olmadığına dair belge 

(Aslı) 

 İstekli tarafından şartnameyi “okudum, tüm şartları kabul ediyorum” yazılarak ve imzalanmış 

idarece düzenlenen şartname örneği (Bu belge şartname bedeli yatırıldıktan sonra, kantin 

ihalesi yapılacak okulun Müdürlüğünden alınacak) 

 Teklif mektubu (Kapalı Zarf İçerisinde) 

 İhaleye  katılmak  için  Şartname  bedeli  olan  200,00  TL’nin  Dr. Güngör Özbek Anadolu Lisesi 

Müdürlüğü Okul Aile Birliği’nin Güzelbahçe Halk Bankasında bulunan TR55 0001 2009 7260 0016 

0000 99 IBAN numaralı hesabına yatırıldığına dair banka dekontu. 

 Okul İdaresinden alınmış, Okul kantinini veya kantin yerini gördüğüne dair yer gördü 

belgesinin aslı 

 Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre 

hazırladığı kabul edilir. 

 İstenilen  belgelerin  (g  maddesi  hariç)  ihale  tarihinden  önce  6  (altı)  ay  içerisinde 

düzenlenmesi gereklidir. Düzenleme tarihi 6 (altı) aylık süreyi geçen belgeler geçersizdir. 

 Taahhütname (Şirket sahibi ve ortaklarının, herhangi bir terör örgütü ile iltisabı olmadığına dair) 

Madde 7.  

Okulun kantin yeri belirlenmiş olup, ihaleyi alacak gerçek kişi tarafından işletilecektir. Kantin içine 
alınacak muhtelif demirbaş vs masraflar Okul Aile Birliği Özel Şartlarda 1. Maddede belirtilen 
kiracının değişmesi durumunda; kantinin, kiracı tarafından yapılan tüm tesis masrafları, kullanım 
süresi ve amortisman da dikkate alınarak, oluşturulacak komisyonca takdir edilen meblağ  yeni 
kiracı tarafından mevcut kiracıya ödenir.  
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Madde 8.  

Dosya ücretinin hiçbir şekilde geri ödemesi yapılmayacaktır. 

Madde 9. Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. 

Madde 10.  
İş bu ilan 12/02/2018 Pazartesi günü saat 09.00 ile 26/02/2018 Pazartesi günü saat 12:00’a kadar, 
Güzelbahçe Kaymakamlığı, Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Dr. Güngör Özbek Anadolu 
Lisesi ilan panolarında, ilaveten Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
(http://guzelbahce.meb.gov.tr) ve Dr. Güngör Özbek Anadolu Lisesi resmi İnternet sitelerinde ilan 
edilecektir. 
 
 
 

 

Muhammet GİRGİN          Seyfullah OKUMUŞ 

 

    Şube Müdürü                    İlçe Milli Eğitim Müdürü 

 


