
T.C.
BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI

İlçe Mitli Eğitim Müdürlüğü
sPoR sALoNU KiRALAMA İrrar,rcsi İr,ıNr

Mülkiyeti Hazineye ait olup, Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen taşınmazlar üzerinde yer
alan Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağh bulunan Bakırköy Özyazıcı Özel Eğitim Mesİek
Lisesinin Spor Salonu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdiirlüğü
ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 295-5216-| sayıh protokol gereği, Okul Aile birlikleri
tarafındaı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 5lg maddeleri geıeğince Pazarlık Usulü ile kiraya
verilerek üçtincü şahıslara kiralanmak suretiyle işletilecektir.

l-iHALE KoNUSU HAKKINDA sil-cil-Bn :

Pazarlığa konu olan kantinin bulunduğu ;

a) Okul adı

b) Bulunduğu İlçe

c) Kira Tespit Komisyonunca
belirlenen ayhk ücreti

d) İhalenin Yapılacağı Yer
e) Kiralarıacak ticari ünitenin konumu

f) Kiralanacak ticaIi i,lnite kaç m'
e) İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat

f) Kiralanacak ticari iinitenin kullanılabilir
giin ve saatleri

: 15.000 Tl(onbeşbin Aylık), 180.000 TL§üzseksenbin
yıllık)
:Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
: Spor Salonu
: 230 m"

:27l0312023 Pazartesi saat 10.00

: Hafta içi
:Hafta sonu

: l7:00-19:00
:l0:00-14:00

2- İhateye iştirak edenler okullarda bulunan spor salonu kiralama işine ait şartnamedeki genel Şartlann

tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayıhrlar. Bu düzenlemelerin aksine hiÇbir

hak talep edemez ve itirazda bulunmazlar.

3_Çevre, Şehircilik ve İkıim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığl arasmda düzenlenen

.iııtiy.İi Hazineye ait olup ıılill Eğlti. Bakanlığına tahsis edilen taşınmazlar üzerinde Yer aları

okul/kurumlarda bulunan ve ticari amaçla kullanılması miimkün olan bölümlerin kiralanmasına iliŞkin

esasları belirleyen protokolün, herhangi bir gerekçe ile sona ermesi halinde yapılacak kira sözleşmesi

hüküm almaya ve tebligat yapmaya gerek olmaksızın feshedilmiş sayılır,

4,ihaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranılacak özellikleı ile ihale komisYonıına ibraz

etmeleri gereken belgeler aşağıda sıralanmrştır.

: Baturköy Özyazrc, Özet Eğitim Meslek Lisesi
: Bakrrköy



Gerçek Kişiler Şirket Valuf-Dernek-Kulüp v.b.
1 Nüfus cüzdan fotokopisi Ticaıet belgesi(2023 yıh) Yetki belgesi
2 Yerleşim yeri belgesi ımza sirküleri yönetim kurulu kararı
3 Adli sicil belgesi Yetki belgesi
4 İhale şartnamesi Ortak girişim beyannamesi

(Oftaklık varsa )

Geçici teminat dekontu

5 Geçici teminat dekontu Ticaret sicil gazetesi Şartname alındı dekontu
6 Şartname alndı dekontu ihale şaılnamesi

7 Başka işletme işletmediğine dair
taahhütname

Geçici teminat dekontu Yetkilendirilen kişinin nüfu s
cüzdan fotokopisi

İhale Komisyonu ve Okul Aile
Biıliği üyeleriyle İkinci dereceye
kadar kan ve kayın hrsımlan
olmadığına dair taahiıütname

Şartname alındı dekontu

9 Vergi ve SGK borcu yoktur Başka işletme işletmediğine
dair taahhütname

10 Yetkilendirilen kişinin
nüfus cüzdan fotokopisi

1l Vergi ve SGK borcu yoktur

12 İhale Komisyonu ve Okul
Aile Birliği üyeleriyle İkinci
dereceye kadar kan ve kayın
hısımlan olmadığına dair
taahhütname( Yönetim Ekibi)

irrır,n KoMisyoNUNA vERiLECEK BELGELER

Başka işletme işletmediğine
dair taahhütname

Ihale Komisyonu ve Okul
Aile Birliği üyeleriyle İkinci
dereceye kadar kan ve kayın
hısımları olmadığına dair
taahh önetim Ekibi

Sunulacak Belgeler ve Açrklanıalarr:

a)Nüfus cüzdan fotokopisi (Kimliğin ash ihale sırasında istenecektir,)

b)Yerleşim yeri belgesi (E-devletten alınabilir. Süresi 6 ayı geçmemiş olacak,)

c)Adli sicil kaylt belgesi (Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin son bir ay içinde alınmış olacak.

Alınan belgede .Adli Sicil Arşiv Kaydı' Bilgileri de bulunacaktır. Cumhuriyet Savclhğından veya

E-devletten ahnabilir. )

d)Başka işletme işletmediğine Dair Taahhütname (Bakırköy kantin, servis ve başka spor salonu
'işletmedİgine 

daiİ yaz1,ı taahhütnamesi (Dilekçe şeklinde yazılabilir. Ad, soyad, imza, tarih mutlaka

olmahdır.)
e)ihale şartnamesi (her sayfasına "OKUDUM" yazıp imza|amasl Ve son sayfasına "şARTNAMEYI

OKUDUM KABUL EDIYORUM,, ibaresi ile adını soyadını yazrp imzalamasr gerekmektedir.)

f)Geçici teminat dekontu: I<ira tespit komisyonunca belirlenen oniki aylık müammen bedelin vo3, lürie

tekabül eden 5.400,00_TL (beşbindortytızTl) bedelin Bakırköy Özya,ıcı Öz_el _Eğitim 
Meslek

Lisesi Müdürlüğii,nün okul aı" nnigı hesabr olan Halk bankası Batırköy şubesi TR08 0001

2009 76300016 0001 78 nolu hesabına, ğeçici teminat olarak yatırdığına dair dekonı ihale sonucunda

ihaleyi kazanan katılrmcı ;;;i;n";i Tçe.isinde sözleşme yapmad,g, takdirde 2886 Devlet ihale

Kanunun 57. Maddesi gereği geçici teminatı gelir kaydedilir,

g)şartname alındı dekontu (dekort ın açıklamasına ilgili okul adı ve iştirakçinin adı soyadı yazllacaktır,)

h)Ticaret Belges i(2023 y ı|ına air)

i)İmza sirküleri (Aslı ya da noter tasdikli sureti)

s.N

8



j)yetki Belgesi (İhaleye katlacak kişinin Kulüp/Şirket/Demek tarafindan yetkilendirildiğine dair)

k)ortak girişim beyannamesi (Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak giıişim beyanıamesi ile

ortaklarca hazırlanan ortakhk sözleşmesi. )

l)Ticaret Sicil Gazetesi

m)yönetim Kunrlu Kararr ( Karar defteri fotokopisi.Yönetim tarafından aslı gibidir yaPılacak)

n)İkinci dereceye kadar kan ve kayın hrsrmları olmadığına dair taahhütname (İhale komisyonu başkanı ve

üyeleri ile oİ<ul Aile Birliği yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ve açık alan ve benzeri kiralama

ihalesi yapılan okul yönetİcilerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımlan olmadığını belirten

komisyona hitaben yazılmış taahhütname

o)Vergi borcu yoktur yazısı.

ö) SGK borcu yoktur yazısı.

p) ihalesi yapılan okulun servis taşrmacrlrğlnın yapılmadığına dair yazr (okuldan alınacak)

r) ihaleyi alacak kişilerden antrenörlük belgesi, sertifika ve I<ıırs bitirme belgesi istenecek

s) Şirket. Vakıf, Dernek, Kulüp vb. Katılanlardan yetkilendirilen kişilerin Nüfus Cüzdan Fot,

İstek|iler, yukırıda sayılan belgelerin aslrnı veya aslrna uygunluğu noterce onaylanmış örnekierini

vermek zorundadır.

5.ihaleye katılmak isteyenler istedikleri takdirde okul spor salonunu mahallinde görebileceklerdir,

it uı.v. katılmak isteyen katıllmcllar evraklarınl hazır|ayirak 27l03t2023 Pazartesi günü saat 10,00,a

kadar kapah ,arr iç"risino" İı|e Milli Eğitim Müdiirliığü,ne elden teslim edeceklerdir, İştirakçilere

evrak teslim almdı belgesi verilecektir. is'tenen belgele.in asılları dosyaya konulacaktır, fotokopileri

kabul edilmeyecektir.

6_ İhaleye katılmak isteyenler ihale ile ilgili şartnameyi, itçe Milli Eğitim Müdürtüğü,nün Halk

Bankası Bal«rkoy Şunesınoe nrırr,rn iR94 0001 2009 7630 0004 0000 21 nolu hesablna 1,000,00

TL (binTl) yatırırak B"k,rkö;li;. Mitli Eğitim_ Müdürlüğü Destek Hizmetleri Bölümiinden temin

edeceklerdir.(dekontun ;İİ";; ı<ısmın-a okul adı ve iştirakçı adı soYadr Yazrlması

gerekmektedir.)

Builan14/03i2023Salıgünüsaatl0.00'dan2310312023PerşembeGünüsaat17.00'akadar
Bakırköy özyazıcıözel Egitim ü"rı"t ı_ir".i Müdiirlüğü, n Miııi-Eğitim Müdihlüğü ve, ilçe Milli

lgltlın lıatlailrltlğü web sayfasında yayımlanacaktr,

2-iHALEyE KATILACAK Kişiı,nnnn ARANACAK şARTLAR:

a) T.C. vatandaşı olmak

b) Yüz kızaılıcı bir suçtan hiiküm giymemiş olmak,

.j İnul"y., posta, telgraf ve faksla müracaat kabul edilmez,

d)SporSalonubizzatyüklenicitarafindançalıştırılacaktır.SporSalonubaşkasltarafindançahştınlamaz,
resmi veya gayri devir temlik yapılamaz,

e)BaknkOy laşku bi. ok,l/ku,urnda kantin, servis ve spor salonu işletmiyor olmak,

flihale pazarhk usulti ile |apllacakt,r ihale artlş oranl en az 200,00(ikiyüz) TL en fazla
-'J.OOO,dOO"şUin) 

TL arasında arttırılabilecektir,

s)SoorSalonuaıan,nademirbaşyaptırılmayacaktır.Kullanımgerekıirecekmalzemeihtiyacıolduğu- 
,ukdi.d. takılıp sökülebi;;;.';;;i.;;J bl,in,,,ind, 

',nt"",ii 
tarafindan alınabilecek malzemeler

kullanllmalıdır. sorı"ş_. 
'titi.irra" il.,ıı*ıu"ak bu malzemeler için hiçbir şekilde hak talep

a;ll"ffÇ:[,,he müstecir tek taraflı sözleşmeyi fesh etmesi hatinde bir yllık kirayı ödemekle

miikelleftir.
8.Noksan belge ile ihaleye katılanlar evrak eksikliğinden elenecektir,

9.İhalesonucundaihaleyikazanankatılımciyasalsüreciiçerisindesözleşmeyapmadığıtakdirde2886
Devlet İhale Kanunun SZ, l*,luaa",i gereği geçici teminatl gelir kaydedilir,


