
     

KİRALAMA İŞLEMLERİ İHALE İLANI 

                                        AŞKALE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Aşkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Koçak 
İlk/Ortaokulu  

 Kantin İşletme İşine Ait Kiralama İşlemleri İhale İlanı 

Madde 1. İhale konusu iş; Erzurum İli Aşkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Koçak İlk/Ortaokulu  
Müdürlüğü kantini, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak 
suretiyle işletilecektir. 

Madde 2. Söz konusu okul kantini 08/09/1993 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/d ve  51/g 
maddelerine göre yapılarak kiraya verilir ve kiralamada taraflarca sözleşme imzalanır. 

 
Madde 3. İhaleye konu olan kantinin bulunduğu; 

 
 

a) Kurumun  Adı :Aşkale İlçe Milli Eğitim  Müdürlüğü Koçak  İlk/Ortaokulu 
b) Bulunduğuİlçe :Aşkale 
c) Kira TespitiKomisyonca 

Belirlenen  AylıkMuhammenBedel      : ( aylık) toplam 110,00TL 
d) İhaleninYapılacağıTarih/Saat               : 25.01.2018 Perşembe Günü saat 10:00 
e) İhaleninYapılacağıYer                           : Koçak  İlk/Ortaokulu Toplantı Salonu 
f) ÖğrenciMevcudu            : 350 
g) Kantin  Alanı                                         : 31m² 

 
 

Madde 4. 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 5. İhaleye katılmak isteyenler, ihale ile ilgili şartnameyi almak için Koçak  İlk/Ortaokulu Okul Aile 

birliği  hesabına 50-TL(elliTL) yatıracaktır. 
 

Madde 6. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişi katılımcılar 5.maddenin (B) bendinde yer alan belgeleri 
hazırlayarak kapalı zarf içerisinde, zarfın üzerine iştirakçi adı-soyadı, adresi ve iletişim bilgilerini yazarak 25.01.2018 
Perşembe Günü saat 09:00 ‘a kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. İştirakçilere evrak teslim 
alındı belgesi verilecektir.  

Müracaat Zarfının Hazırlanması: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesinde 
açıklandığı şekilde  bu şartnamenin 4.Maddesinde istenilen evraklar ve teklif mektubu ( Teklif 
mektubu iç zarfa konularak ağzı kapatılacak ve üzerine katılımcının adı soyadı açık adresi ile teklifin 
hangi işe ait olduğu yazılarak zarfın kapatılan kısmı imzalanır.) tam ve eksiksiz olarak büyük bir zarfa 
konularak kapatılacak ve zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, açık adresi ile teklifin hangi işe ait 
olduğu yazılarak zarfın kapatılan kısmı istekli tarafından imzalanacaktır 

Madde 7.Kantin ihalesini alan yüklenici ilgili aya ait kira bedelini tamamını ihale sonuçlandıktan sonara 5 gün 
içerisinde Koçak İlk/Ortaokulu  Okul Aile Birliği hesaplarına yatırarak yatırdığına dair dekontun Okul  Aile Birliğine 
teslim ettikten sonra sözleşme yapılacaktır. 

Madde 8. İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri 
gereken belgeler aşağıya sıralanmıştır. 
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B-)İHALEKOMİSYONUNAVERİLECEKEVRAKLAR: 
 

1. İkametgâh senedi (son 6 ay içerisinde alınmış olmalı) 
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi 
3. Sabıka kaydı (son 6 ay içerisinde alınmış olmalı) 
4. Mesleki Yeterlilik Belgesi olarak Kantin İşletmeciliği Ustalık belgesi , ancak ustalık belgesi yoksa sırası ile işyeri 

açma belgesi, kalfalık belgesi ve bunların bulunmaması durumunda kurs bitirme belgesi. 
5. İhale şartnamesi alındı dekontu.(Aslı) 
6. Muhammen Bedel Tespit Komisyonunca belirlenen 10 aylık kira tutarının %3’nü komisyonca tespit edilen 1.100,00 

TL den (33 TL)’nin geçici teminat olarak Mal Müdürlüğü hesabına yatırılarak yatırıldığına dair dekontun (aslı) veya 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler.  

 

 
Madde 9. İş bu ilan 22.01.2011 Pazartesi günü saat 10:00 ile 25.01.2018 Perşembe Günü saat 09:00 ‘a kadar 3 gün 

süre ile Belediye  ilan panosunda, İlçe Mili Eğitim  internet sitesinde ve Belediye haporlerinden ilan edilecektir. 

 
 
 
 
 
 
 

 

   
 


