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ŞANLIURFA VALlLİĞl 

öğretmenevı ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü

SAYI : 47069817/813.01/ 015 
KONU: İhale ilan Metni

10/01/2017

ŞANLIURFA İL MÎLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
ŞANLIURFA

Şanlıurfa Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü bünyesinde yer alan Çay Bahçesi Birimi 
ve Kafeterya Biriminin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/d ve 5 l/g maddeleri uyarınca tek 
paket halinde amortisman bedeli karşılığı işletmeye verilmesi ihalesi ilan metni ekte 
sunulmuştur. İlanın Müdürlüğünüz ilan panosunda ve web sitesinde yayınlanması hususunda 
gereğini bilgilerinize arz ederim.

Öğretmenevi ve ASO MüdUrtl

Ekler :

1. ilan Metni (2 sayfa)



İHALE İLANI

ŞANLIURFA ÖĞRETMENEVt ve AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Kuruntumuz Çay Bahçesi Birimi ve Kafeterya Biriminin tek paket olarak Amortisman Bedeli Karşılığı İşletmeciye 
verilmesi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 5 l/g maddesine göre pazarlık usulü yöntemiyle aşağıda 
belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. 
hl,İdarenin :

a )  Adresi Th a MÎDÎYE MAH. A.KADİR KARAHAN CAD. No: 6 Haliliye - ŞANLIURFA
b ) Telefon-Faks Numarası : 414 3157873- 414 3142375
c ) Elektronik Posta Adresi ; 75603P@meb.k 12.tr
ç) İlgili Personelin adı Soyadı unvanı: Mehmet SEVAL /Müdür - Abdurrahman AKSU /  Md.Yard.

1.2»lsiekliler,ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin 
edebilirler.

Kpq“i“.fyn.
a ) Niteliği» törü ve miktarı : Çay Bahçesi Birimi ve Kafeterya Biriminin tek paket olarak Amortisman 

, Bedeli Karşılığı İşletmeciye verilmesi
b ) Yapılacağı Yer : Şanlıurfa öğretmenevı ve ASO Çay Bahçesi Birimi ve Kafeterya Birimi
c ) İşin Süresi ; Sözİeşme imzalandığı tarihte haşlar, 1 yıl sonra sona erer. Yüklenicinin yasal 

sorumluluklarım yerine getirmesi şartı ve öğretmenevi Müdürlüğünün onayı ile sözleşme birer yıl aralıklarla 
uzatılabilir. Her halükarda toplam uzatma süresi 9 (dokuz) yılı geçemez,
aJbalgnjp_________________________________ ■

c) Yapılacağı yer : Şanlıurfa Öğretmenevı ve ASO Düğün Salonu Birimi
b) Tarihi-Saati : 20/01/2017 Cum a sa s t  14:00

4.1hateye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler jle yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:
A. Gerçek Kişi İse Türkiye’de Tebligat İçin Kammi ikametgâh Belgesi veya Adres Beyanı Belgesi
B. Tüze! Kişi be Türkiye’de Tebligat fçin Adres Göstermesi (Adres Beyanı Belgeci)
C  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veye Sanayi Odası ya da ilgili Esoaf ve Sanatkarlar Odası 

belgesi;
a. Gerçek kişi olması halinde» ilgisine göre, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkâr 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b. Tüzel kişi olması halinde* ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, 

türe! kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge.
c. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bu bilgilerin tamamını bir 
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil 
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli İmza sirküleri,

d. Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya İlişkin noter onaylı 
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e» İsteklinin ortak girişim olması halinde» şartnamede yazılı veya ilanda yazılı olan (a),(b)*(c) ve (d) 
bentlerinde istenilen belgelerin tamamını sunması ve İş ortaklığı beyannamesi sunması gerekir.

D. İmza »irktiler! vermesi»
a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

E. Diğer Belgeler:
a. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

F. Yıllık Muhammen Bedelin %  6’sı oranında geçici teminat vermesi,
İlgili mevzuata göre geçerli banka teminat mektubu verilecek veya İdarenin ûğretmenevi ve ASO 
Müdürlüğü Ziraat Bankası Şanlıurfa Merkez Şubesi TR550001ÛÖÖ2533561597I5001 no’îu Jban hesabına 
yatırılacaktır.

Gv İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli Örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile 
ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 
sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya 
vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

H. İhale tarihinden en a2 bir yıl önce alınmış Gıda Üretim İzni Belgesi (Herhangi bir gıda^Mügı izni) ve en 
az Sosyal Tesislerde bir yıl Pastane, Yemekhane, Lokanta/Restoran, Kafetery<^fet»^fcîlÎM yapmış



olduğuna dair belge vermesi (İhale Üzerinde kalan istekli uygun Gıda üretim iznini simadan üretim 
yapamaz.)

İ. Ver gfirme belgesi (ö rn ek  1)
J . 2886 sayılı yasaya göre yasaklı olmadığına dair Taahhütname. (Örnek 2)
K. İhale Şartnamesi (Her sayfası Ad-Soyad-Firraa Unvanı yazılarak kaşelenerek imzalanmış ve zarf içine 

konulmuş olmalıdır.)
L . Teknik Şartname (Her sayfası Ad-Soyad-Firma Unvanı yazılarak kaşelenerek imzalanmış ve zarf içine 

konulmuş olmalıdır.)
M . İhale dokümanı Satın alındığına dair Dekont/Tahsiiat Makbuzu/Fatura (İhale doküman bedeli 250 TL’dir.) 
N. Şekli ve içeriği idarece belirlenen ihale dokümanında yer alan Teklif Mektubu

5. ihaleye sadece yerli la tekitler katılabilecektir.
6. İhaleye katılabilme şartlan  ve İstenilen belgeleri içeren İhale Dosyasın: almak isteyenler Öğretmenevi ve ASO 
MüdOrlilğtl Ziraat Bankası Şanlıurfa Merkez Şubesi TR5500OlO0fl2533561597Iî00I no’iu tban hesabına 250,00 TL 
yatırarak veya makbuz karşılığı muhasebe birimine ödeyerek, İhale Dokümanını mesai saatlerinde Öğretmenevi ve 
A.S.O. Müdürlüğümüzden temin edebilirler.
7. Teklifler 20/01/2017 tarihi, saat 14:00’ e kadar ŞANLIURFA ÖĞRETMENEVİ ve ASO MÜDÜRLÜĞÜ 
Mahasebe-Büro birimine verilebilecektir.
8. İstekliler tekinlerini ve eki ibate dokümanlarını dolduran kaselevip imzaladıktan sonra teslim edeceklerdir.
9. Verilen tekliflerin Beterlilik su resi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü almalıdır.
10. Muhammen Bedel 1 [biri yıllık 39.600.00 TL + KDV’dir.
11. İhalemiz 4734 sayılı Kama İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. (Yasak fiil ve davranışlar harici 
12.1» bıı ilan 2 aavfa ve 12 (on ikl> maddeden İbaret olun idareyi ve isteklileri bajtar.

İş bu ilan metni idarem izce hazırlanmıştır. 10/01 /2917


