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BAKIRKöy iıçn nıiı,ıi gĞirinı nıü»ünıüĞü
Çüriek Nakipoğtu Anaıiolu Lişeşi Müdiirlüğü.

Kantin İşietnıe İİıne Ait Kirıiama İşkmleri İbale İıanı

M*ıide ı. ihaıe koıruşu iş: istaıbut ili Bakırkö1, ilçe Milli rğitiııı Müdiıılüğüne bağlı §ürlek NakiPoğlu Anad*İıı

1_iseıi iı,iüıjürlüğü okul kaıııini" oqlüı:ı:ü]ı: iarih ve 2Sl§9 sııl,ılı Reşıni üaıetede Ya,vıınlınan §,lilli Eğiıinı Bakanlığı ükul

Aile Binliği yonetnıeligi çerçevesinıİe üçüncü şahıslara hiralşnıak sııretİyle İşletİİeçsklİr.

Mııide 2. §öz kı:nusu çkul kaıııini fuiilli Eğkinı Bıkınlığı ükul Aile Birliği Yönctıneliğinin 20-(2) maddesi

lıapsamında ve 08l09l1ç§3 tarihii ve 3ü86 sayılı nsvleİihale Knnunrİ'ıtııt 5llg nıaddwi gcreğince PAZAR"LIK U§ULÜ lle

kiraya verilir ve kiralamada taraflarca söeleşme düzenlenir,

§{adde 3. Pazırlığa konu olan kantinin bulunduğtı;

A-

a) ökulun Adı
tı} t}kııiun Adresi
e} ihıle konusu iş
d} t}emirbaş Stticli
i:) Muhımmen i}edeli

f} İhıılenin Yapılacnğı Tarihl§aat
g) İhalenln Yıpılatağı Ytr
ğ} Tetefon ve Rıkş Nıımşrası
h} §iektronik Pıısta Adresi

ı} }Yeb A,drçşi
i) Öğrcnei Mevcudu
j} Öğrenirıı Şekli
k} Knıtin Alaıı

: Aürlek Nıkipıığlu Anadşlu [,işeşi

: Osınıniyc Mah. Çtıl*k İbrahinı §ok. No:l§ üohırköy/İ§T,

: üiirltk i',{ıkiptığlu Anadçılu Listşi Kantin Kirıltma İşi

: 40,ü95 TL (KırkbindoksaıbeşTl.,}
: 7.90tl-TL {Ytıl ibindokuzyüzlirı)
: l0.12.?0il Cunıa snat l4.00
: İ}ıkır}ıöy İlçe Miİli nğitim Miidürltiğü Knnfsrars Sılonu

:ü2l2 57l ?l ll Fıks: 02t2 543 ü5 l]

Okul

tek

l12

*tmeleri gereken belgel er aşağıya r ıralan ııı şı ı r,

Madde .l. ihaleye iştirak edenler. Milıl Eğitinı Bakanlığı Okul Aile 8irliği Ytincımeliği ,['**l"
alama işine aiı şartnanıedeki genel şart}arın tü*ı maddelerini üneeden

gkumıış ye a}nen kabııllennıiş sayılırlar.

Madde 5. ihalcyc karılnıak isteyerıler. ilgili şartntıııeyi Bakıı"köy İlÇe M[lli §ğİlT' Müdür}üğü Halk §arık*Şı

t}ukırköy. Şııbesi TR 42 üüül ?üü9 ?63ü üOü5 rr0r5? İBRN nıılu hesa|ıına 250-Tl{İkiyüıeİlitıırk}irası) yatırarak, ınahbuz

ıurş,ı,g*Ü B*kırkÖy ilçe Milli §ğitim Müdürlüğü üçstek Hiemetlşri sğlümü,nden tenıin ed*bilecektir"

Maıtde 6. ihaleye kaıılıııak içiıı başvuracak nıüstçcirlerde aranılaçak özellikler iİt ihale kıımisYonuua ibraz

t- T.C. Valanıiaşı tılnıak,
ıılmak2- Yüz hızartıçı bir suçtan

temiü edilecek)3- Başka bir kaııtin
4- İhalesine katıldığı
5- İhaleye 6l (atmışbir)

vakıf've birlikler ile ıJaha önçe

fesheçlen şııhısIar ilıaleye katılanıaztrar,

m,ı

ı 1223



6_ okul Aile Birıiği yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince katllınıcılardan öncelikle kantiıi

işletmeciliği Ujalık Belgesİ iştenir. Ancak katıiımcılardan hiçbirinde Ustalık Belgesi

bulunnıaması durrımunda işyeri açma belgesi. kalfalık- kurş bitirme belgeleıinden en az

birinesahipolmaşartlaranır,(MeslekiYeterlilikBelgesi)
7_ ihaleden rnen yasağı almanıış tılınak (odadan temin edilccek)

8_ ihale şartlarınln taşımayanlarla. hakİarında icra takibi yapılarak tahliye suretiYle iŞletme

sözleşmesi fesih ejiienİcr. clahı öııce okul kantini işletiİken işlctnıe sahibi veYa Okul Aile

Birlikleri tarafındaıı işletıııe söz-leşmeleri i'esih edilcnler. daha önce kantin iŞletme

işindebulunurken işlctmeııin kusuru ncdeniyle sözleşmeleri i'esih edilenler, ihaleYe Çıkaı:ak

cılan okukla ait kantin için ödeıımemiş ırıra borcu bulunanlarla eŞleri ikinci dereceYe kadar

kan sihri hısımları ihaleye iştirak edemezler. Bu şartı çiğneyeı"ek ihaleYe girenler üzerine

ihale yapılmış buluıısa dahi ihale bozulur. Geçici taminaİı ilgili Okul Ail Birliği hesabına

iradı kaydoıun.rr. sözleşnıe t,esilı edilir kantini kulıananların talıliyesi yapılır,

B_ İHAL§y§ KATILMAK İçİN KoMİsyoNA §çNULMA5I GE,REKL| BğLGELER

1J,



olduğu) kapalı zarf içerisiıde |0l1,2l202l Cuma saat l4.00'a kadar Bakırköy İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne teslim edecektir" İştirakçilere evrak teslim alında
belgesi verilecektir.

Madde 8. Bu ilan ?9/lll202l Pazaıtesi giinü saat l0.00 ile a8/W2a2l Perşembe günü saat

l0.00'a kadar l0 giiıı süre ile Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gürlek Nakipoğlu Anadolu

Lisesi'nin ilan panolarında ve lstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi İnternet sitesi

http:/iistanbul.meb.gov.tr aciresi ilc Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün web sayfası

http:/1bakirkov.meb. gov.tr İ nternet adreslerinde ilan edilecektir.
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