
İHALE İLANI 

Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
  

    Üsküdar Fatma Nuri Erkan  İlkokulu kantin   kiralama işlemleri 08/09/1983 tarihli    ve 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunun   51/g maddesi gereğince pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

 

1- Pazarlığa konu olan kantinin bulunduğu: 

      a) Okulun adı   : Fatma Nuri Erkan İlkokulu 
      b) Bulunduğu ilçe   : Üsküdar 

c) Kira Tespit komisyonunca  

belirlenen muhammen bedel  : 1.250,00TL ( binikiyüzelliTL) 

d)  İhalenin yapılacağı yer : Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

e) İhalenin yapılacağı tarih-saat : 13/01/2017    saat : 14,30 

f) Öğrenci Mevcudu  : 807 

g) Demirbaş bedeli  : 90.325,34TL.(doksanbinüçyüzyirmibeşliraotuzdörtkuruş) 

 

2- İhaleye katılanlar ihale şartnamesi ve eki bulunan özel hükümlerin tüm maddelerini kabullenmiş sayılırlar. 

İleride bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar. 

3- İhaleye katılmak isteyenler ihale ile ilgili şartnameyi 100,00TL( yüzTL) karşılığında İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nden temin edebilecekler ve şartname bedeli Ziraat Bankası Üsküdar Şubesi nezdindeki 

2412473-5022 nolu hesaba yatırılacaktır. 

4- İhaleye katılmak isteyen gerçek kişi katılımcılar 20 madde yer alan belgeleri hazırlayarak 12/01/2017 Günü 

saat 17.00 ‘ ye kadar Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şefi Selman DEMİR’e teslim edeceklerdir. 

İştirakçilere evrak teslim alındı belgesi verilecektir. 

5- İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranılacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri 

gereken belgeler aşağıya sıralanmıştır.  

A- İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR: 

a- T.C. vatandaşı olmak 

b- Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak. 

c- Başka bir kantin işletiyor olmamak. 

d- İhalesine katıldığı okulun servis taşımacılığını yapmamak. 

e- İhaleye bizzat katılanacaktır. (Vekalet ile ihaleye girilmez) 

f- İhaleye 61 yaşından gün almamış gerçek kişiler katılabilir. Şirketler, dernekler, vakıf ve birlikler ihaleye 

katılamazlar. 

g- Mesleki Yeterlilik Belgesi. 

h- İhaleden men yasağı almamış olmak. 

B- İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK EVRAKLAR 

a) İkametgah senedi  

b) Nüfus cüzdan fotokopisi 

c) Adli sicil ve arşiv kaydı  

d) Başka bir kantin çalıştırmadığına dair yazı. (İ.K.E.O.’dan alınacak.)  

e) Mesleki Yeterlilik Belgesi. (Kantin işletmeciliği meslek dalı; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 

kapsamına alındığından, Okul Aile Birliği Yönetmeliği’nin 20’nci maddesinin 4.ncü fıkrasına  göre 

yapılacak ihale ve işlemlerde katılımcılardan öncelikle kantin işletmeciliği ustalık belgesi istenecek 

olup, ustalık belgeli katılımcı bulunmaması durumunda iş yeri açma belgesi, kalfalık,kurs bitirme 

belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.  

f) İhaleden men yasağı almadığına dair belge (İ.K.E.O’dan alınacaktır.)  

g) İhalesi yapılan okulun servis taşımacılığını yapmadığına dair yazı (Okul Müdürlüğünden alınacaktır)  

h) Şartname alındı dekontu  

i) Muhammen bedelin 9 aylık tutarının %3 ila %30’unu geçmeyecek şekilde komisyonca tespit edilen 

3.375,00TL (üçbinüçyüzyetmişbeşTL)  geçici teminat olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün T.C. 

Ziraat Bankası Üsküdar Şubesi nezdindeki 2412473-5022 nolu hesabına yatırıldığına dair banka 

dekontu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen geçici teminat olarak kabul 

edilen değerler. 


