
T.C. 
AKSU KAYMAKAMLIĞI 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

 
Şeref Ülker İlkokulu Müdürlüğüne ait okul kantini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 

51/1. maddesi (g) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.  
 
İHALE TARİHİ   :22/09/2016 
İHALE SAATİ     : 10.00 
İHALE YERİ       : Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
ADRES                           : Macun Mah. Mektep Sok. No:4 
ÖĞRENCİ SAYISI   : Okul Müdürlüğünden öğrenilecektir.  
MUHAMMEN BEDEL  : 350 TL 
GEÇİCİ TEMİNAT            : 105 TL 
GEÇİCİ TEMİNATIN YATIRALACAĞI HESAP NO : Okul Müdürlüğünden 

öğrenilecektir.  
OKULUN İRTİBAT TEL  : 418 2159 

İhaleye İştirak Edenlerden Alınacak Belgeler: 

a) İkametgah Belgesi 
b) Nüfus Kayıt Örneği 
c) Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kayıt belgesi 
d) İhaleye katılan gerçek kişiye ait sağlık raporu (Sağlık Ocaklarından alınabilir.) 
e) Geçici Teminat Bankaya yatırıldığına dair banka dekontu. 

 
� Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan 05/06/1986 tarih ve3308 sayılı Mesleki 

Eğitim Kanunu Hükümlerine göre Kantincilik alanında alınmış ‘’Ustalık Belgesi’’ 
veya ‘’İşyeri Açma Belgesi’’ istenecektir. Ancak katılımcıların hiçbirisinde ustalık 
belgesi bulunmaması durumunda kalfalık, kurs bitirme vb. belgelerden en az birine 
sahip olma şartı aranır. Katılımcılar sahip oldukları bu belgelerin aslını dosyaya 
ekleyeceklerdir. 
� İhaleye girecek kişiler vergi mükellefiyetine tabi, bağlı bulunduğu vergi dairesinden 

vergi borcu yoktur yazısı ve SSK veya Bağkur’dan prim borcu bulunmadığında dair 
yazı alınacak ihale dosyasına eklenecektir. (Konu ile ilgili ihale şartnamesinin 
detaylı incelenmesi) 
� İhaleye gerçek kişiler katılabilir. (Vakıf Dernek ve Şirketler ihaleye katılamazlar. 
� İsteklinin adına vekaleten iştirak kabul edilmeyecek, iştirakçi bizzat kendi ihaleye 

katılacaktır. 
� Daha önce kantin kiralayıp kira borçlarını ödemeyenler, kantin ihalesine katılıp 

teminatı yakanlar, belirli bir süre kantin çalıştırıp bırakanlar ihaleye 1 yıl süre ile 
katılamazlar. 
� Eksik evrakla ihaleye girilemez. 
� İhale Şartnamesi ve ekleri, şartname bedeli olan 50,00 TL karşılığında, Okul Aile 

Birliği Başkanlığından temin edilecektir. (Belge dosyaya eklenecek) 
� Yüklenicinin değişmesi durumunda okul kantinine yapılan sabit tesis masrafları 

kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak, okul, birlik varsa ilgili meslek odası 
temsilcisinin ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan  komisyonca takdir 
edilen meblağ, eski yükleniciye yeni yüklenici tarafından ödenir. 



� İhale Zarfı ihale tarihinden önce Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ihale komisyonuna 
teslim edilecektir. 
 

NOT: İhale Şartnamesi Okul İdaresinden temin edilecektir. İhale Şartnamesi ve İlan 
dikkatlice incelenip, istenen evraklar ve belgelerin aslı ihale dosyasında hazır 
bulundurulacaktır. Söz konusu ihale dosyaları, ihale bitiminden sonra okul 
müdürlüklerince 10 yıl süreyle saklanacaktır.   




