
 

                                   T.C. 

UġAK VALĠLĠĞĠ 

Öğretmenevi ve AkĢam Sanat Okulu Müdürlüğü 

 

UĢak Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünde yer alan Restoran bölümü, Amortisman   

( Yıpranma ) bedeli karĢılığı iĢletilmesi iĢi KDV hariç Aylık 11.500,00 TLx12 Ay Toplam: 

(138.000,00) TL bedelle, (Elektirik, doğalgaz ocak hariç ve su ve ısınma dahil ) 12 ay 

süreyle 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesine göre Pazarlık(Açık Artırma) suretiyle ihale 

edilecektir. 

 

1.  Ġdarenin  

a) Adresi   : UĢak Öğretmenevi ve AkĢam Sanat Okulu Müdürlüğü      

      KurtuluĢ Mah.Doğan Özkaraman Cad. No:13 UġAK 

b) Telefon numarası : 0 276 227 08 01 

 

2.  Ġhale konusu hizmetin  

Niteliği, türü ve miktarı  : Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünün Restoran  

bölümünü Amortisman (yıpranma) bedeli karĢılığı 12(Ay)                                                        

süreyle 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre Pazarlık     

( Açık Artırma ) suretiyle ihale edilecektir. 

a)  ĠĢin Yapılacağı Yer : Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü  Restoran Bölümü  

b) ĠĢin süresi                  : 01.04.2021-31.03.2022 tarihleri arasında olup 12 Aydır. 

 

3.  Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer  :  UĢak Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Toplantı Salonu 

b) Tarih ve saati  :  17.03.2021—10:00 

 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

ihale komisyonuna sunmaları gerekir: 

 

A)  Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa 

elektronik posta adresi. Ġhale üzerinde kalan Ģahıs adres beyanı olarak bildirmiĢ olduğu 

adresi Ġkametgah adresi olarak beyan ve kabul etmiĢ ve adrese yapılan tebligat kendisine 

tebliğ edilmiĢ sayılır. 

B) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası belgesi; 

1- Gerçek kiĢi olması halinde, ihalenin yapılacağı yerin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ 

ilgisine göre, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkâr siciline 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2- Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğu gösterir belge. 

3- Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir 

Ticaret Sicil Gazetesi bu bilgilerin tamamını bir Ticaret Sicil Gazetesinde 

bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil 

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza 

sirküleri, 



 

C) Ġhaleye katılacaklarda 1 yıl  Lokanta, Kahvehane , Kafe, Çayocağı, Lokal ve Sosyal 

Tesis iĢletmeciliği  yaptığına dair belge.                                                     

D) Noter tasdikli imza beyannamesi. 

E)  UĢak Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü adına alınmıĢ teklif edilen bedelin %3’ünden az 
olmamak   kaydıyla  T.C. Ziraat Bankası UĢak ġubesindeki TR 7300 0100 1758 3635 7069 

5022 nolu hesaba yatırılmıĢ geçici teminat makbuzunu, Geçici Teminat Mektubu . 

G) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin noter tasdikli 

vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.                 

H) Cumhuriyet Savcılığından alınmıĢ sabıka kaydı, (son bir ay içinde alınmıĢ olması) 

I)   BaĢvuru mektubu 

Ġ)   Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.       

J)   Vergi dairesinden borcu yoktur belgesi (ilgili kanun kapsamında yapılandırma 

yapılmıĢsa      belgenin onaylı sureti) 

K)  Sosyal Güvenlik Kurumundan sigorta borcu yoktur belgesi 

 

 

4. Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 

5. Ġhale dokümanı UĢak Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 

100,00TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

6. Teklifler 16.03.2021 tarihinde saat 16:00’a kadar  Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Ġhale 

Komisyonuna verilecektir. 

7. Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. 2886 sayılı kanunun 51/g 

maddesine göre pazarlıkla açık artırma suretiyle yapılacak ihale sonucu ihale üzerine 

yapılan istekliye toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır, 

8. Ekonomik açıdan en uygun teklif, en yüksek fiyat esasına göre belirlenecektir. 

9. Ġhaleyi kazanan istekli her ay kira bedelini aylık kira tutarı kadar ödeyecektir.. 

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü 

olmalıdır. 

 

 

 

 

         Mehmet DEMĠR 

        Öğretmenevi ve ASO Müdür V. 


