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KANTİN YERİ İŞLETME İHALE İLANI  

 

      İncirli İlk/Ortaokulu Kantininin İşletme Hakkı İncirli İlk/Ortaokulu Okul Aile Birliğince, 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince pazarlık usulü ile kiraya 

verilecektir. 

1) İDARENİN 
A Adı Nurdağı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 

B Adresi Atatürk Mah. Ata Cad. Hükümet Konağı Kat:2 Nurdağı/Gaziantep 

C Telefon ve Faks No Tel: 342 671 34 05 / Faks: 342 671 38 84 

D Elektronik posta adresi      Nurdagi27@meb.gov.tr 

2) İHALE KONUSU İŞİN 
A Niteliği  Kantin Kiralama İşi 

B Yeri  İncirli İlkokulu/Ortaokulu 

C Muhammen bedeli (Miktarı)        1.000,00(bin)TL 8 ( Sekiz aylık) Yıllık 

D İşin başlama tarihi Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 

E İşin süresi Sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa 1 (bir) yıl 

F Kurumun Mevcudu       210 Öğrenci 16 Personel  

G Kurumun Adresi   İncirli Mah.İncirli Sok.Nurdağı/Gaziantep 

H Kurumun Telefonu 342 6851131 

3) İHALENİN 
A Yapılacağı yer İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Odası 

B Tarihi ve saati  11/11/2016 Cuma günü Saat 10:00’da 

C İlan Süresi 01/11/2016 ile 10/11/2016 tarihleri arası 10 takvim günü  

D İlan Yeri İlçe MEM https://nurdagi.meb.gov.tr/ web adresi ve kurumun ilan 

panolarında  

E Doküman Bedeli 20,00 TL.(Yirmi ) TL Banka Dekontu Karşılığında 

F Dokümanın Alınacağı Yer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü 2.Kat 

G Doküman Bedelinin 

Yatırılacağı Banka ve IBAN No 
Nurdağı Mal Müdürlüğü 

H İhale Dosyası Son Teslim 

Tarih ve Saati 
11/11/2016 Cuma günü Saat 09:00’a kadar 

 

Not: İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.   

(Dekontta İhale konusu okulun adı ile isteklinin adı ve soyadının yazılması zorunludur.) 

 

4) İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR 
A Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

B Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak, 

C Başka bir kantin işletiyor olmamak, 

D 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6.maddesinde belirtilen kişilerden olmamak, 

E Sağlık açısından bir engeli olmamak 

F İhalesine katıldığı okulun servis taşımacılığını yapmamak 

G Kantin bizzat yüklenici tarafından çalıştırılacaktır. (Vekâleten Çalıştırılmayacaktır.) 

H Şirketler, dernekler, vakıf ve birlikler ihaleye katılamazlar. 

I İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'den az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.  (Geçici teminatlar 

Nurdağı Mal Müdürlüğü Veznesine yatırılacaktır.)  

j İhaleye girecek kişilerin ikamet edeceği yer Gaziantep İli sınırlarında olması gerekmektedir. İl dışında ikamet 

edenler ihaleye katılamaz. Ancak İl içerisinde ihaleye katılan olmadığı takdirde İl dışında ikamet edenler 

katılabilecektir. 
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5) İHALE KOMİSYONUNA KAPALI ZARF İÇERİSİNDE VERİLECEK BELGELER  
a)- TC Ziraat Bankası Nurdağı Şubesi nezdindeki 1376-66381367-5001 nolu hesabına Kiralanacak okul 

kantininin ismi belirtilmek suretiyle yıllık muhammen bedelin %3’ü Oranında geçici teminatın 

yatırıldığına dair banka dekontu 

b)-Nüfus Müdürlüğünden alınan Yerleşim yeri belgesi(aslı ve fotokopisi) 

c)-Nüfus cüzdanı örneği (aslı ve fotokopisi) 

d)-Cumhuriyet savcılığından alınmış olan sabıka kaydı belgesi (aslı ve fotokopisi) 

e)-Milli eğitim bakanlığı strateji geliştirme başkanlığının 2006/18 genelgesinin 16.maddesi hükmü gereği; 

Okul aile birliği yönetmeliğinin 17.Maddesi gereğince yapılacak ihalelere Müracaat edecek olan 

katılımcılardan; Öncelikle kantin işletmeciliği ustalık belgesi, olanlar kabul edilecektir. Ancak 

iştirakçilerden hiçbirinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda, kantin işletmeciliği kalfalık belgesi 

olanlar ihaleye kabul edilecektir.(İhaleye kantin işletmeciliği ustalık belgesi sahipleri müracaat ettiği 

takdirde kalfalık belgesi ile ihaleye İştirak edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.) 

f)-Gaziantep kantinciler odasından alınacak, adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığını ve İhalelerden 

men yasağı olmadığına dair, belge. 

h)-Nurdağı Mal Müdürlüğü’ne şartname bedeli olarak 20,00-TL.nin yatırıldığına dair dekont, 

j-İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen şartname örneği, İstenen belgeler den(b),(d) ve f-

bentlerinde belirtilenlerin ihale tarihinden önceki 6(altı)ay içerisinde düzenlenmesi gereklidir. 

Katılımcıların istenilen belgeleri ihale saatine kadar Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kantin 

komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılacak başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

Başvurular katılımcı tarafından bizzat yapılacaktır. Belgeleri eksik olan katılımcıların 

Başvuruları iptal edilecek, değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

            Notlar:  

1- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin tamamını kapalı zarf içerisinde ihale tarih ve saatine kadar, 

Nurdağı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri Bölümüne teslim edecektir. 

2- Kiracının fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, kiralanan yeri 

amacı dışında kullanması, taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi, izin ve 

ruhsatların her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi hallerinde, kira sözleşmesi birlik tarafından 

feshedilir. Ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 62 nci maddesine göre kesin teminatı gelir kaydedilir ve cari kiralama dönemine ilişkin (9 

aylık veya 12 aylık) kira bedelinin tamamını tazminat olarak tahsil edilir. 

3. İşbu ihale şartnamesinden doğacak Anlaşmazlıklarda Nurdağı mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 

 

ÖZEL ŞARTLAR   
Madde 1 – İhaleyi kazanan kişi sözleşme yapmadığı veya vazgeçtiği takdirde, Malmüdürlüğüne yatırdığı 

geçici teminatı hazineye irat kaydedilerek, ihalelerden 1 yıl men cezası verilir. İlgili okul/kurumun talebi 

olması halinde yeniden ihale çıkarılır.  

Madde 2 –İhaleyi alan kişi kaymakamlık makamınca onaylanan ihale kararı, onaylandığı günden itibaren 

engeç 7 işgünü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli 

taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır; İhaleyi kazanan kişi okul Müdürlüğüne gelerek 

sözleşmeyi imzalayıp, 7 iş günü içinde arz bedeli, kesin teminatı ve ilk ayın kirasını İl İlçe payı ile Okul 

Aile Birliğinin banka hesaplarına yatıracak olup, anılan bedelleri yatırmadan işe başlamayacaktır.  

Madde 3 – Kantine Masa, Sandalye, Yemek Yeme Kabini ve kantin havalandırması gibi ihtiyaç duyulan 

malzemeler Müstecire( Kiracı) aittir.   


