MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KANTİN İHALESİ İLAN METNİ
İhalenin Yapılacağı Adres : Mustafakemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Züferbey Mahallesi İsmet Paşa Caddesi Hükümet Konağı Kat:2
İhale Tarihi
: 23.12.2021 Perşembe
İhale Saati
: 10.00

OkulAdres
:Yunus Emre Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi No:191-193
Okul Telefon : (0224)6131101
İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER:
1- Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünün Ziraat Bankası Mustafakemalpaşa
Şubesindeki TR540001000064099460705001 NO’lu Okul Aile Birliği hesabına, kiralanacak okul kantininin ismi
belirtilmek suretiyle yıllık muhammen bedelin % 3 ‘ ü kadar geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya
herhangi bir bankadan alınacak Teminat Mektubunun aslı (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde
belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.)
2-İkametgâh (aslı) son bir ay içerisinde alınmış olacaktır.
3-Nüfus Cüzdanı ve arkalı önlü fotokopisi
4-Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydının olmadığına dair belge
5-Herhangi bir sağlık kurum veya kuruluşundan son altı ay içerisinde alınmış olan sağlık raporu (Akciğer grafiği
ekli)
6-İşyeri Açma Belgesi(Ustalık Belgesi) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. Maddesinde
belirtilen “Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların
hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az
birine sahip olma şartı aranır.”
7-Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. Maddesinin 5. Fıkrası gereği, Kantin kiralama ihalelerine katılacak kişiler; ilgili
esnaf odasından adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığına dair
aldığı belge ( Aslı )(Bursa Kantinciler Odasından alınmayan belgeler kabul edilmeyecektir.)
8-İstekli ihaleye vekalet ile iştirak ediyor ise Noter tasdikli vekaletname
9-İhale Şartnamesi (İlgili Okul Müdürlüğünden imza karşılığında temin edilecektir.)
10- Vergi ve Sgk borcu olmadığına dair belge (Son 1 ayda alınmış)
İhaleye Katılacaklar: İhaleye sadece gerçek kişiler bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılabilirler.

Tekliflerin Sunulması: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Pazarlık Usulü başlıklı 50. Maddesi hükmü
gereğince komisyon tarafından bir veya daha fazla istekliden kapalı zarf usulü teklif alınarak ve son teklifler
üzerinden anlaşma sağlamak suretiyle yapılır. Kapalı Zarf Usulü ile yapılan artırma ihalelerinde geçerli en
yüksek teklifin altında olmamak üzere oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü ve yazılı teklif alınmak
suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en
yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklifi veren istekli ile bu üç teklif ile aynı olan
teklifler olması durumunda bu istekliler de dahil edilmek suretiyle yapılır.
Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son teklifleri alarak
ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus komisyonca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

İŞİN ADI

ÖĞRENCİ MUHAMMEN
BEDELİ
SAYISI
752

Mustafakemalpaşa MTAL

5.000,00TL

GEÇİCİ
İHALE TARİH VE
TEMİNAT
SAATİ

TAŞINMAZLARIN
BEDELİ

1.350,00TL 23.12.2021PE 10:00
RŞEMBE

Not 1) Yukarıda asılları istenilen belgelerden asılları teslim edilecektir. Fotokopisi istenilen belgelerin asılları ise
ihale komisyonu tarafından istenmesi halinde ihale komisyonuna sunulmak üzere, ihaleye katılacak kişilerin
yanlarında hazır bulundurulması gerekmektedir.
2)İhalel Mustafakemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Züferbey Mahallesi Hükümet Konağı Kat :2
Mustafakemalpaşa BURSA )’ndaŞube Müdürü Başkanlığında toplantı salonunda yapılacaktır.

