
ADAPAZARI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 

İLAN 
 

  1-Aşağıda; adı, yeri, tahmini bedeli ve geçici teminatı yazılı Kantin işletme hakkı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
Hükümlerine tabi olup, 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile ihaleye konulmuştur.  

  2- Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Halk Bankası Adapazarı Şubesinde bulunan TR56 0001 2009 5850 0005 
0000 16 nolu İban numarasına yatırılacak olan 50,00 TL karşılığında İhale Şartnamesi ile diğer evraklar, Müdürlüğümüz Strateji 
Geliştirme Hizmetleri Bürosundan banka dekontunun ibraz edilmesiyle mesai saatleri içinde alınabilir. 
              3-Tahmini Aylık kira bedeline (KDV)  dahil değildir. 
   4- İhaleye Katılım Şartları Şartnamede ve İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.  
 
 

İLAN OLUNUR 
 

S.NO İHALENİN YERİ OKULUN ADI VE İŞİN 
NİTELİĞİ 

İHALE 
TARİHİ 

İHALE 
SAATİ 

TAHMİNİ 
AYLIK KİRA 

BEDELİ 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 
MİKTARI 

1 Adapazarı Kaymakamlık 
Binası Toplantı Salonu 

Karadere İlkokulu/Ortaokulu 
Kantin İşletme Hakkı 12.10.2016 10.00 400,00 TL 510,00 TL 

 
 
 

İSTENEN BELGELER 
 

Teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır. 
 a) İkametgâhlı Nüfus Kayıt Örneği, (Nüfus Müdürlüğünden son 6 ay içinde alınmış )     

b)  Tebligat adresi, 
 c)  Öğrenim Belgesi aslı veya Noter Onaylı sureti, (En az ilköğretim mezunu olacak) 
 d) İhale tarihi itibari ile son 6 aylık süre içinde alınmış sabıka kaydı olup olmadığına dair (iyi hal kağıdı) belgesi,  
            e) Sağlık Raporu son 6 aylık süre içinde alınmış olması, 
            f) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz (Adapazarı Mal Müdürlüğü Veznesi) veya banka teminat mektubu, 
            g) İdareden alınacak örneğine uygun taahhütname, 
            h) Katılımcıların diğer evraklarının tam olması durumunda, Öncelikle kantin işletmeciliği ustalık belgesine veya ilgili 
merkezden kantin işletmeciliği ustalık belgesi almaya hak kazanmıştır resmi yazısı olanlar ile işyeri açma belgesi olanlar 
değerlendirmeye alınıp, kantin işletmeciliği kalfalık belgesi veya Kantin ve Açık Alan İşletmeciliği kurs bitirme belgesine sahip 
olanlar ihale dışı bırakılacaktır. Katılımcılarda kantin işletmeciliği ustalık belgesi bulunmaması durumunda kantin işletmeciliği 
kalfalık belgesi veya ilgili merkezden kantin işletmeciliği kalfalık belgesi almaya hak kazanmıştır resmi yazısı olanlar 
değerlendirmeye alınıp, diğerleri ihale dışı bırakılacaktır.  Katılımcılarda kantin işletmeciliği ustalık veya kalfalık belgesi 
bulunmaması durumunda Kantin ve Açık Alan İşletmeciliği kurs bitirme belgesine sahip olanlar değerlendirmeye 
alınacaklardır. Bunları dışında herhangi bir meslek dalı ustalık, kalfalık ve satış elemanlığı belgeleri ile okul kantin ihalelerine 
müracaat edilmesi söz konusu değildir.   
  ı) İlgili Meslek odasından adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına ve ihale men yasaklısı olmadığına dair belge, 
  j) İhale şartlarının kabul edildiğine dair İmzalı ihale şartnamesi, 
             k)İstenilen belgelerin aslının yerine fotokopilerinin konulması durumunda idare yetkilisine “ASLI 
GÖRÜLMÜŞTÜR” onayının mutlaka yaptırılmış olması gereklidir. 
  

* Yukarıda belirtilen belgeler hazırlanarak hepsi birlikte bir dosya veya zarfın içine konularak 
üzerine veren kişinin adı ve soyadı ile teklif verilen okulun adı yazılarak Strateji Geliştirme Birimine 
tutanak karşılığı teslim edilecektir. Eksik belge ile gelenler ihaleye alınmayacaktır. 


