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Hüdaverdi Aydın Ortaokulu Müdürlüğü 
Kantin İşletme / Kiralama İşi İhale İlanı 

 
Madde-1: Aşağıda ismi, yeri, geçici teminatı ve öğrenci sayısı yazılı okul kantini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ve 51 (g) 
bendine göre Pazarlık Usulüyle yazılı teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle ihale edilecektir. İstekliler yapmış oldukları 
teklife bağlı olmakla birlikte teklif edilen bedelin üstüne çıkabilecektir. 
 

Madde-2: İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Gerektiği durumda, ihaleyi fesih edebilir. 
 

Madde-3: İhale aşağıda belirtilen tarih, saat ve yerde yapılacaktır. 
 

Madde-4: İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa; ihale, tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. 
 
Madde-5: İhaleye katılmak isteyen yükleniciler, 05/10/2021 tarihi saat 15:30’da Çınarcık Kaymakamlığı Toplantı Salonunda 
yapılacak kantin ihalesinden önce saat 13:30’e kadar Şartnamenin 2. Bölüm özel şartlar: 2. Maddesinde belirtilen usullere göre 
Şartnamenin 8. Bölümünde istenilen belgeleri hazırlayarak Çınarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne İhale Komisyonu başkanlığına 
elden teslim edeceklerdir. Telgraf, faks, e-posta veya postayla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Usulüne uygun olarak 
hazırlayacakları ve yazılı tekliflerini de içeren tekliflerini kapalı zarf içerisinde bizzat vereceklerdir. İhale şartnamesinde istenilen 
belgelerden asılları verilecek. Fotokopisi istenilen belgelerin asılları ise, ihale komisyonu tarafından istenmesi halinde ihale 
komisyonuna sunulmak üzere, ihaleye katılacak kişilerin yanlarında hazır bulundurulması gerekmektedir. 
 

Madde-6: İhaleye 61 yaşından gün almamış gerçek kişiler katılabilir. (18 yaşından küçükler katılamaz.)  
İhaleye bizzat başvuru yapan belge sahipleri katılacaktır. Vekâleten başvurular kabul edilmez. Belgeleri eksik olan katılımcıların 
başvuruları iptal edilecek, değerlendirilmeye alınmayacaktır. 
 

Madde-7: Şirketler, dernekler, vakıf ve birlikler ile daha önce sözleşme şartlarına uymayan ve sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih 
eden şahıslar ihaleye katılamazlar. 
 

Madde-8: Adına kayıtlı halen okul aile birlikleri ile kantin sözleşmesi bulunan işleticiler ihaleye katılamazlar. (Okul Aile Birliği 
Yönetmeliği kiralama usul ve işlemleri 20. Maddesinin 5. Fıkrası.)  Ayrıca sözleşmesi idare tarafından tek taraflı olarak feshedilen 
ve kendiliğinden terk edip gidenler, idare tarafından 1 yıl süre ile kantin ihalelerinden men yasağı alırlar. (2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nun 83. Ve 84. Maddesi.) Daha önce kantin ve yemekhane ihalelerine katılmış olup, sözleşme düzenlemeden 
vazgeçenler, işletme süresi bitmeden işletmeyi bırakmış olanlar ile icra takibi ile işletme bedeli tahsil edilen kişiler fesih tarihinden 
itibaren 1 yıl süre ile kantin ve yemekhane ihalelerine katılamazlar. 
 

Madde-9: Kiracının değişmesi durumunda; Kantin alanına eski kiracı tarafından yapılan tüm tesis masraflarına konu olan 
taşınmazlar, okula bedelsiz olarak bırakılır. Eski kiracı kendisine ait taşınır malzemeleri sözleşme bitim tarihinden itibaren 5 (beş) 
gün içinde kantin alanından boşaltmak zorundadır. Bu husus ihale ilanında ve şartnamede belirtilir.   
 

Madde-10: Geçici teminat: Muhammen Bedel üzerinden yıllık kira bedelinin %3’ü oranında geçici teminat yatıracaklardır. 
(Aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.) Bu miktardan az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı 
bırakılacaktır. (Geçici teminat dekontlarının ihale başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınabilmesi için, ait olduğu ihalenin 
adı açıkça yazılmış olacaktır.) İhaleyi kazanamayan katılımcıların geçici teminatları kendilerine iade edilecektir. 
Geçici Teminatın Yatırılacağı Banka Bilgisi: 
Okul Aile Birliği Başkanlığı Adı : Hüdaverdi Aydın Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanlığı  
Banka Adı   : T.C. Ziraat Bankası 
Banka Şubesi   : Çınarcık Şubesi 
IBAN Numarası   : TR65 0001 0009 1097 4940 3350 01 
Not: Ait olduğu ihalenin adı açıkça belirtilerek yazılması unutulmamalıdır. Dekont 2 adet olacaktır. 
 

Madde-11: Sözleşme imzalanmadan önce kesin teminat idareye ibraz edilecektir. 
 

Madde-12: İhale neticesinde; Sözleşme okul müdürü/okul aile birliği başkanı ve yüklenici tarafından imzalanacaktır. 
 

Madde-13: İhale şartnamesi mesai saatleri içinde İlgili Okul Müdürlüğünden 100 TL makbuz karşılığında temin edilebilir.       
 

  İlanen duyurulur. 
                         Engin AVCI 
               İhale Komisyon Başkanı 
         İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 
 
 

SN İşin Adı Muhammen Bedeli Geçici Teminat 
İhale Tarihi ve 
Saati 

Öğrenci Sayısı 

1 
Hüdaverdi Aydın Ortaoku 
Müdürlüğü Kantin İhale İlanı 

2.500 TL (Aylık) 637,50 TL 
05/10/2021 
15:30 

324 

 
 


