
İLAN 

ERMENEK KAYMAKAMLIĞI  

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 15 Şubat 2003 tarih ve 25021 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2003/4 Kamu İhale tebliğinin x. 

Maddesi gereğince 2886 sayılı kanuna göre İlçemiz Ermenek Uysal-Hasan Kalan Fen  Lisesi 

Müdürlüğü’nün kantin ihalesi aşağıdaki şartlar çerçevesinde yapılacaktır. 

 1-İhale şartnamesi Ermenek Uysal-Hasan Kalan Fen  Lisesi Müdürlüğünde görülebilir. 

 2-İhale pazarlık usulüne göre yapılacaktır. İhaleye tek kişi katılması durumunda da ihale pazarlık 

usulüne göre yapılacaktır. 

 3-İhale; 31/05/2018 Perşembe  günü saat 10:30’da Ermenek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı 

Salonunda yapılacaktır. 

 4-İhaleye katılacak şahıslar bizzat kendisi katılması gerekmektedir. (Gerçek usulde Vergi mükellefi 

veya Gerçek usulde Vergi mükellefi olmayı kabul eden üçüncü kişiler) 

 5-İhaleye geçici teminat olarak  200 TL   T.C. Ziraat Bankasındaki   TR46 0001 7657 8010 2850 02   

nolu hesaba yatırılacak ve banka dekontu müracaat dosyası ile birlikte okul müdürlüğüne en geç 30/05/2018  

Çarşamba  günü saat 16:00 ‘ ya kadar teslim edilecektir. 

 6-Aylık ihale muhammen bedeli 400 TL.’dır. 

 7-İhale dosyaları ihaleden bir gün önce saat 16:00 ’ye kadar  Ermenek Uysal-Hasan Kalan Fen  

Lisesi Lisesi Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilecektir. Bir gün önce ihaleye katılma dosyasını teslim 

etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. 

 8-İhale sonucunda en çok artırım yapılan miktarın bir yıllık tutarının % 6’sı kadar kesin teminat 

(ihale gününden itibaren ilk üç iş günü içinde) alınacaktır. 

 9-İhaleyi kazanan kişi kesin teminat yatırmaz ise, ihaleye  en fazla teklifi veren 2. şahıs davet edilir. 

 10-İhaleye Katılacak İsteklilerden İstenecek Belgeler: 

 a)Vergi Borcu olmadığına dair belge 

 b)Sabıka Sicil kaydı (Savcılıktan alınacak)  

 c)İkametgah Belgesi 

 d)Sağlık raporu 

 e)Nüfus cüzdanı Fotokopisi 

 f)Geçici Teminatı ödediğine dair banka dekontu. 

 g)İhaleye katılmak istediklerine dair dilekçe 

 h)İhaleye kazandığı takdirde kantini bizzat kendisinin çalıştıracağına dair taahhüt beyanı. 

 i)Okul Aile Birliği Yönetmeliği’nin 17. Maddesinde yer alan hükümleri taşıdığına dair belge. 

(Alanlarında mesleki ve teknik eğitim diploması, sertifika,kurs bitirme belgesi, kalfalık,ustalık ve iş 

yeri açma belgelerinden en az ikisine  sahip olması.) 

 

 11-İhaleye Katılamayacak Kişiler: 

 a)Daha önce ihaleye katılıp, ihaleyi kazanıp teminat yakıp sözleşme hakkından vazgeçenler. 

 b)Halen bir okulun kantinini çalıştırmakta olanlar. 

 c)Kantin çalıştırırken sözleşmesi tek yönlü fesh edilenler. 

  

 

NOT: İhaleyi kazanan isteklinin, daha sonra kantin çalıştırdığı tespit edildiğinde sözleşmesi tek yönlü fesh 

edilecektir. Yatırmış olduğu kesin teminat da ödenmeyecektir. 

 

İLAN OLUNUR. 

 

OKUL BİLGİLERİ: 

1-Derslik Sayısı   :8 

2-Öğrenci Sayısı  :226 

3-Personel Sayısı :20 

4-Okulun Adresi: Seyran mh. Fikret Ünlü Cad. No:11  Ermenek/KARAMAN 

   Tel:3387164673 
 

 


