
 

T.C. 

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından 

İLAN 

İhaleye Katılabilme Şartları ve İsteklilerden İstenen Belgeler 

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası olacaktır. İhale sırasında nüfus cüzdanının aslı 

komisyonca görülmek istenirse ibraz edilecektir.) 

2-Adli sicil belgesi. (Aslı ilk ilan tarihinden sonra alınmış olacak)  

3-İkametgâh belgesi (Aslı son 6 ay içinde alınmış olacak) ve tebligat için adres beyanı 

4- a) Gerçek kişi için; kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi; bu belge yoksa Halk Eğitim Merkezi veya 

Mesleki Eğitim Merkezinden alınmış ilgili işle alakalı, ustalık, kalfalık ve iş yeri açma belgelerinden en az 

bir tanesi. 

    b)Tüzel kişi olması halinde; Belediyeden alınmış ilgili işle alakalı sıhhi müessese işyeri açma ve çalışma 

ruhsatı ile birlikte, tüzel kişilik bünyesinde bulunan personele ait a) maddesindeki esaslara göre temin 

edeceği belgeler. 

5- Geçici teminat ve doküman bedelinin yatırıldığına dair banka dekontunun aslı.( Kastamonu Üniversitesi 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın Ziraat Bankası Kastamonu Şubesi nezdindeki IBAN: 

TR710001000151466562275288 hesabına) 

6- İsteklilerin Kastamonu ilinde veya yurt içinde son 5 (beş) yıl içinde en az 1 (Bir) yıl süreyle sözleşmeli 

olarak Kantin/Kafeterya İşletmeciliği yaptığına dair belgeyi (sözleşme imzaladığı kurumdan alınan belge 

veya sözleşme nüshası) vermeleri gerekir. 

7-  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar 

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir 

belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk 

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin a) ve   b) 

maddelerinki esaslara göre temin edecekleri belge, 

8- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

  a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

  b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir 

Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil 

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

 c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin a) ve b) 

maddelerinki esaslara göre temin edecekleri belge, 

9- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri 

ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, 

10- İlk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş SGK borcu olmadığını gösterir taahhütname,(SGK Borcu Yoktur 

belgesinin aslı Sözleşme esnasında istenecektir.) 

11- İlk  ilan tarihinden sonra ilgili kurumdan alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge.(Vergi borcu 

yoktur belgesi sözleşme esnasında istenecektir.) 

12-Vergi Levhası  

13-Üniversitemiz bünyesinde bulunan kantin kafeterya çay ocağı vb. yerlerde işletmeci olarak çalışmış veya 

halen çalışır durumda olan gerçek veya tüzel kişilerin son 1 (bir) ay içinde Üniversitemize borcu olmadığına 

dair belge, 



 

 

Kastamonu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

S.NO 

İşin Adı 

Tahmin 

Edilen Bedel 

(KDV Hariç) 

Geçici 

Teminat 

Bed.(%10) 

İhale Tarihi 
İhale 

Saati 

Süresi 

(Yıl) 

Kiralanan Yerin 

Metrekaresi (m2 

1 Kastamonu Meslek 

Yüksekokulu kantin 

ihalesi 

23.380,00 TL 2.338,00 TL 07.11.2018 10:30 3 (üç)yıl 115 Metrekare 

2 Sivil Havacılık 

Yüksekokulu 

Kantin İhalesi 

45.440,00 TL 4.544,00 TL 07.11.2018 11:30 3 (üç)yıl 654,20 

Metrekare 

3 İletişim Fakültesi 

Kantin İhalesi 

20.040,00 TL 2.004,00 TL 07.11.2018 14:30 3 (üç)yıl 290 Metrekare 

4 Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi 

bünyesinde bulunan 

fotokopi odası 
İhalesi 

1.010,00 TL 101,00 TL 07.11.2018 16:00 3 (üç)yıl 54 Metrekare 

 

     Diğer Bilgiler 

1-Üniversitemiz yukarıda belirtilen işletmelerin sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile işletilmesi 

işi, 2886 Devlet İhale Kanunu 45.  maddesi uyarınca Açık Teklif usulü ile ihale edilecektir. İhale 

yukarıda belirtilen gün ve saatlerde Kastamonu Üniversitesi Yeni Rektörlük Binası İhale 

Salonunda (Rektörlük Binası Zemin Kat No:Z38 Kuzeykent Yerleşkesi /KASTAMONU ) 

yapılacaktır. 

2-İhale Dokümanının görülmesi, temini: İhale dokümanı Teknik şartname ve sözleşme tasarısından 

oluşmaktadır. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar aşağıda belirtilen yere 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Posta yoluyla yapılacak 

müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin 

ihale saatinden önce aşağıda istenilen belgelerle birlikte komisyona ulaşması şarttır. İhale (son teklif 

verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. İhale dokümanı Kastamonu 

Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı adresinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak 

İhaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını alması zorunludur. 

 3-İhale dokümanın satış bedeli: İhaleye katılmak isteyenler, ihale ile ilgili şartname ve sözleşme       

tasarısını, Kastamonu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın Ziraat Bankası Kastamonu Şubesi 

nezdindeki IBAN: TR710001000151466562275288 nolu hesabına 100,00(yüz) -TL yatırıp dekontla gelerek 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından temin edebileceklerdir. 

 4- Türkiye geneli için, ihale bilgileri Kastamonu Üniversitesi web sayfasında www.kastamonu.edu.tr  

adresinde yayınlanacaktır. 

5- Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyen istekliler 120 TL yatırarak satın alabilirler. 

6- Postada meydana gelen gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul 

etmez. 

7-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesine göre, İhale komisyonu gerekçesini belirtmek                                                 

suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

http://www.kastamonu.edu.tr/

