
AĞRI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜKANTİN İHALE İLANI 

 

1. Aşağıda ismi, yeri, geçici teminatı yazılı okul kantini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 

35/d ve 51/g maddelerine göre kiraya verilecektir. 

2. İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Okul Müdürlüğünde görülebilir. 

3. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

4. Daha önce kantin ihalelerine katılmış olup, sözleşme düzenlemeden vazgeçenler, işletme 

süresi bitmeden işletmeyi bırakmış olanlar ile icra takibi ile işletme bedeli tahsil edilen 

kişiler ihaleye katılamazlar. 

5. İstenilen belgelerin aslı veya noter tasdikli olanlar verilecektir. Aslı idarece görülmüş 
ibaresi olanlar da kabul edilecektir. 

6. Yüklenicinin değişmesi durumunda; okul kantinine yapılan sabit tesis masrafları, kullanım 

süresi ve amortisman dikkate alınarak okul, birlik, varsa ilgili meslek odası temsilcisinin 

ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski 

yükleniciye yeni yüklenici tarafından ödenir. 

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

2- Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. 

Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara 

ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. 

3- İkametgâh belgesi 

4- Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu (1 suret) 

5- Ağrı il sınırları içerisinde kantin işletmediğine dair taahhütname 

6- Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi; Katılımcıların hiçbirisinde bu belge bulunmaması 

durumunda, Halk Eğitim Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezinden alınmış sertifika ile 

kurs bitirme, kalfalık ve iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olanlar ihaleye 

katılabileceklerdir.(İstenilen belgeler Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş olması 

gerekmektedir.) 

7- Başka bir kişi adına ihaleye girecek olanlar için, Noterden alınmış vekâletname. 

8- İhaleye tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ve vergi borcu olmadığına dair 

belgelerin hazırlanması gerekmektedir. 

9- Şartname 03.04.2018 tarihinde saat 13:00’a  kadar okul idaresinden alınacak ve 

karşılığında 100 TL Ziraat Bankasının Okul-Aile Birliği hesabı olan 0115-31043430-5001 

nolu hesabına yatıracaklardır. Keyfiyeti ilan olunur. 

       İHALE KOMİSYONU 

 

İşin Adı Muhammen 

Bedeli 

Geçiçi Teminat İhale Tarih ve Saati 

Okul Kantini İşletme İhalesi 8.000 240 TL 03.04.2018 14:00 

     

 

Not 1) Yukarıda istenilen belgelerden asılları istenilenlerin asılları verilecek. Fotokopisi 

istenilen belgelerin asılları ise ihale komisyonu tarafından istenmesi halinde ihale 

komisyonuna sunulmak üzere, ihaleye katılacak kişilerin yanlarında hazır bulundurulması 

gerekmektedir. 

2)İhale 03.04.2018 tarihinde Ağrı Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür odasında yapılacaktır. 

 

 

    Volkan KARAOĞLAN 

Okul Müdürü 


