
1- İhale aşağıda beliıtilen tarih ve saatte Derik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İıgiıı şube Müdürü
Odasında yapılacaktır.

2- İhale şartnamesi mesai saatleri içinde İlçe Milli Eğitim ilan panosunda ve Müdürlüğümüzün
http://derik.meb.gov.tr Adresinde ve okul internet adresinde görülebilir

3- Telgrafla veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir
4- Son Üç Yıl İçerisinde (2013 -20-14, 2014-2015, 2016-2017 Eğitim-Ö ğretim yıllarına esas)

kantin ihalelerine katılmış olup, sözleşme düzenlemeden vazgeçenler sözleşmedeki süresi
bitmeden işletmeyi bırakmı ş olanlar ve Okul Aile Birliği kararı i le ihalesi tek taraflı fesh eden
kişiler icra takibi olan kiş iler ihaleye teklif veremeyeceği gibi ihaleye katılamazlar5- Sözleşmeden önce ilgili şüsın ilgili odadan sicil numarasının alınması ve gerekli kayıtişlemlerinin tamamlanm asından sonra sözleşme düzenlenecektir

6- Muhammen bedelinin Yo 3 orunında Geçici Teminat Yatırılacaktır
7-

gelir olarak kayıt

8- Kantin İhalesini alan kişi bizzat kendlSl tarafindan işletilecek olup, hiçbir şekilde başkasına
devir veya başka kişi tarafindan işletilmeyecektir9- Sözleşmeden önce Yüklenici tarafından sözleşme bedelinin o/o 6 oranında katı teminatınyatırmak zorundadır. Aksi takdirde sözleşme düzenlenmeyecektir ve geçici teminat gelir
olarak kayıt olacaktır.
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DERİK irçr ııiriitĞiTiı{il,fffiÜ üĞuı{cE
irıarBsi yApILAcAK oKuL KANTiNLERİ

Kantin İhaleleri 2886 Sayılı Yasanın 51.Maddesinin (g) bendine göre pazarlık ihale usulü
ile ihalesi yapılacaktır. İhale komisyonunca Birinci teklife bağlı kalmİk kİydıyla İkinci teklif
istenecek olup, ikinci ve son teklif olarak kapatabilir veya ikinci teı<lire bağlı kalmak
kaYdıYla sözli pazarlık yapılabilir. Teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra
zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır.
7arfın YaPıŞtırılan yeri istekli tarafından imzalanır. Bu zarf ğeçici t.,İ'irruİu ait alınjı veya
banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikle ikinci bir zarfa konularak
kaPatılır. DıŞ zarfın üzerine isteklinin 

1dı ve ,oyua, ile açık adresi ve teklifin hangi işe aitolduğu Yazı|ır. Teklif mektuplarının istekli tarafindan 
'imzalanması 

ve bu mektuplarda
Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatınrakam ve Yan ile aÇık olarak yazılması zorunluduİ. Bunlardan her nangi birine uygunolmaYan veYa üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulu4an teklifle, .Jddoı*arak hiçyapılmqırış.-şıyt_b,:,Yşkaada tıeİffilçn-=. -olduğu 

teklif
değerlendirme dışı bırakılacaktır.


