
İHALE İLANI 
KONYA EREĞLİ ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ 

 İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler : 
 Adı                            : Ereğli Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 
 Adresi                       : Hacı Mustafa Mah. Şehit Sait Ertürk Cad. No:95 Ereğli/Konya 
 Telefon numarası   : 7134560  -   Faks numarası         : 7124144 
e-posta adresi          : eregliogretmenevi@gmail.com  

 İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve iletişim araçlarından görevli personelle irtibat 
kurmak suretiyle temin edebilecektirler. 

 

 İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler İhale Konusu İşin;  
 Adı: Ereğli  Öğretmenevi ASO Binası Bahçesinde Yer Alan Çay Bahçesi ve Büfe’nin Amortisman Bedeli 
Karşılığında 3 Yıl Süreyle İşletmeciye Verilmesi İşi. Sözleşme imzalandığı tarihte başlar bir yıl sonra sona erer. 
Yüklenicinin sorumluluklarını yerine getirmesi şartı ve Öğretmenevi yönetiminin onayı ile 3 yıla kadar 
uzatılabilir.  
 

İhaleye İlişkin Bilgiler 
a)İhale usulü        : 2886 Sayılı  Devlet ihale Kanunu 51-g. Maddesi uyarınca Pazarlık 
b)İhalenin yapılacağı adres : Ereğli Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü 
c)İhale tarih ve saati : 03/11/2017 Cuma saat 10:00 
d)Tekliflerin sunulacağı adres: Ereğli Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası 
e)İhale komisyonu toplantı yeri: Ereğli Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Toplantı Salonu  
 İhale Dokümanının Görülmesi Ve Temini  
  İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek 
olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 
 İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer  : Ereğli Öğretmenevi Akşam Sanat Okulu 
Müdürlüğü Müdür yardımcısı odası. 
ihale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) 50(elli) Türk Lirası 

İstekliler ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve 
kuralları kabul etmiş sayılırlar. 
 Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati : Ereğli Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 
Müdürlüğü toplantı Salonu, 03/11/2017 Cuma saat 10:00 

Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebilecektir.  İhale 
(son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
ihaleye Katılabilmek için Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri : 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında ihale komisyon ununa 

sunmaları gerekir:  

1.a) Tebligat için adres beyanı; Nüfus cüzdanı fotokopisi, İkametgâh belgesi, ayrıca irtibat için telefon numarası ve 
faks numarası ile varsa elektronik posta adresi. İhale üzerinde kalan şahıs adres beyanı olarak bildirmiş olduğu 
adresi ikametgâh adresi olarak beyan ve kabul etmiş ve adrese yapılan tebligat kendisine tebliğ edilmiş sayılır.  
   b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına vb. kayıtlı 
olduğuna dair belge.    
2-İhaleye girecek kişi olmadığında yerine ihaleye girecek kişinin vekâlet onayı. (Noterden alınacak), İhale 
uhdesinde kaldığı takdirde çay bahçesi ve Büfe noterden vekâlet onayı veren belge sahibi tarafından işletilecektir. 
3-İhale dokümanının satın alındığına dair  Ereğli Öğretmenevi Müdürlüğünün Türkiye Halk Bankası Ereğli Şubesi 
04000191 no lu yönetim hesabına doküman bedeli olarak 50 (elli) Türk Lirası yatırdığına dair dekont 
4-Geçici Teminat Mektubu veya makbuzunu, Türkiye Halk Bankası Ereğli Şubesi 04000191 no lu yönetim hesabına 
geçici teminat olarak; 324 (ÜÇYÜZYİRMİDÖRT) Türk Lirası’ nın yatırıldığına dair hesap dekontu 5- Başvuru mektubu  
İhale saatinden önce ihale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir 
1-Vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı.  
2-Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı, (son bir ay içinde alınmış olması)  
3-İhaleden men yasağı almadığına dair son 3 ay içinde alınmış belge. (Aslı) (Ereğli Esnaf ve Sanatkârlar Odasından 
veya Kantinciler odasından alınacak) ihaleden önce idareye teslim edilmesi gerekmektedir. 

 

          İş bu ilan 03/11/2017 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müdürlüğümüz 
ilan panolarında, Kurumumuz resmi internet sitesi http://eregliogretmenevi.meb.k12.tr/ ve Ereğli İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünün resmi internet sitesi http://eregli42.meb.gov.tr/ internet adreslerinde ilan edilecektir. 
          İlan olunur. 
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