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BSLANIK öĞnBrvrnNnvi vE AKşAM SANAT oKur-u vıününrüĞü
irrar-n DUyURUSU

Müdürlüğümüz Sultan Alparslan Otağı, Lokal ve Yemekhane İşletmesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

45.maddesi uyarınca, Açık teklif usulü ile yapılacaktır amortisnran bedelle karşılığı ihale edilecektir.

1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktaı,ı,
2. Zafer Mah. Sultan Alparslan Cad. No:2ilj- adresinde bulunan Bulanık Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu

Müdürlüğü lokal ve yemekhanesi ile Zafer Mah, Selahattin Eyyubi Bulvarı Ahlat Yolu üzeri bulunan Sultan

Alparslan Otağı Sosyal Tesis Alanı İşletmesinin Beş (5) yıl süreyle işletme işi.

3. Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
a) İhale doktimanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların

idarece onaylı iha|e dokümanını satın alması zorunludur.
b) İhale dokümanrnrn görülebileceği yer: Bulanık Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Zafer

Mah. Sultan Alparslan Cad. No:2lll Bulanık/ Muş
c) İhale dol<ümantnın satın alınabileceği yer: Bulaırık Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü

ZaferMah. Sultan Alparslan Cad. No:2ll1 Bulanık/ Muş
d) İhale dokümanı satış bedeli: Katma Değer Vergisi (KDV) dAhil Beş yüz Türk Lirasıdır (500 TL). İhale

dokümanını almak isteyenler, doküman bedelini TC Halk Bankası Bulanık Şubesi TR 63 0001 2001 2650
0OO4 OOOO 98 numaralr Bulanık Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünün işletme hesabına yatırmaları
gerekmektedir.

e) İhale doktimanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını
oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare, bu
incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına
aldığına dair dizi pusulası üzerine yazılarak imza|anmış beyanını alır.

0 Istekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde

uygun olarak teslim

yer alan koşul ve
kuralları kabul etmiş sayılır.

4. İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
a) İhalenin Yapılacağı Adres: Bulanık Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Müdür Yardımcısı
Odası - Zafer Mah. Sultan Alparslan Cad. No:2ll1 BulanıV Muş
b) Ihale Tarihi
c) İhale Saati
d) İhale Usulü

: l5.08.20l8 Çarşamba
: l0.00
: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.maddesi uyarınca, Açık teklif usulü

5. Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktan,
a) Tahmin Edilen Yıllık Bedel : Altmış bin TL (60.000 TL) X 5 Yıl = Üçyüzbin TL (300.000 TL)
b) Geçici Teminat Miktarı : Otuz bin TL ( 30.000 TL)

6. İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleriteklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a)Tebligat için adres beyanı
b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
c)Tüzel kişi olması halinde yetki belgesi ve kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri
d)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birinin yukarıda (a ve b ) de belirtilen
ikametg6h adresleri belgesi.
e) Vek6leten ihaleye katılma halinde, istekli adına katıian kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekAletnamesi ile
noter tasdikli imza beyannamesi,
f)Geçici teminatı yatırdığına dair banka dekontu/makbuzu veya tenıinat mektubu
g; İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

ğ) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen onaylı teklif mektubu,
h)I\lesleki Yeterl i lik Belgesi:
lVleslek Yeterlik Belgesi yerine geçecek belgeler; (Aşağıdaki belge|erden bir tanesi yetertidir.)

l- Restoran, Lokanta, Kafeterya, Park İşletmeciliği, Çay Bahçesi, Pastane, Yemekhane, Yemek tr'abrikası,
Dinlenme Tesisi, Turizm işletmeciliği gibi gıdaya yönelik hizmet sektöründe hizmet verdiğine dair belge.
(Vergi Levhası veya Bsnaf Sanatkirlar Odası Kayıt Belgesi)

2- Bakanlıklara bağlı gıda üzerine alınmış bir Ustalık Belgesi yada Usta Öğreticilik Belgesi
3- Üniversitelerde Ön Lisans, Lisans veya daha üst düzeyde gİda üzerine ulnrn,ş diploĞ
4-Tljzel kiŞi ana sözleşmesinde gıda ve turizm alanında faaliyet yaptığına dair ticarelsicil gazetesi

Tüm belgelerin ihale saatinden önce kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir.


