
KAFETERYA VE SERVİS SUNUM ALANI KİRAYA VERİLECEKTİR 
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünden: 
Müdürlüğümüze bağlı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi ile 2 Eylül Ek Hizmet 

Binası (Eski Hava Hastanesi)’nın 1.065 m² Kafeterya ve Servis Sunum Alanının Kiraya Verilmesi 
Hizmeti 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile İl Sağlık 
Müdürlüğü’nce ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1- İdarenin; 
a) Adresi : Kırmızıtoprak Mah. M.Kemal ATATÜRK Cad. No: 59 

26020 Odunpazarı / ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 222 320 1042 - 222 335 1565 
c) Elektronik Posta Adresi : eskmerkezsat@gmail.com 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 
    İnternet Adresi : https://eskisehirism.saglik.gov.tr/ 
2- İhale Konusu Hizmetin; 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 (bir) adet Kafeterya ve Servis Sunum Alanının Kiraya 

Verilmesi Hizmeti 
b) Yapılacağı Yer : Yunus Emre Devlet Hastanesi ile 2 Eylül Ek Hizmet 

Binası(Eski Hava Hastanesi) kantini alanları 
c) Süresi : Yer teslimi tarihinden itibaren 3 yıl (36 ay) 
3- İhalenin; 
a) Yapılacağı Yer : Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu Kırmızıtoprak 

Mah. M.Kemal Atatürk Cad. No: 59 Odunpazarı / 
ESKİŞEHİR 

b) Tarihi ve Saati : 10.03.2022 Perşembe günü; saat:10:00 
c) Muhammen Bedel, Geçici Teminat Miktarı: 

Sıra 

No 
Cinsi 

Yıllık Kiralamaya Esas Bedel 

(Muhammen Bedel) 

%30 Geçici Teminat 

Miktarı 

1 
Kafeterya ve Servis Sunum Alanının 

Kiraya Verilmesi Hizmeti 
1.530.480,00 TL. 459.144,00 TL. 

İhaleye gireceklerin 2886 sayılı Kanunun 5. ve 16. maddelerinde yazılı şartlara haiz 
olmaları şarttır. 

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar:(Büyük zarfa(dış zarf) konulacak 
belgeler; Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu 
yazılır.) 

a) Tebligat için son 3 (üç) ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğü 
veya Muhtarlıktan alınan, e-Devlet üzerinden alınan belgede kabul edilecektir.) 

b) b.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
 b.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki 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) Meslek Odası veya Ticaret Odası kaydı belgesi, 
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
e) İlk teklifler, şekli ve içeriği belirlenen teklif mektupları, bir zarfa konulup kapatıldıktan 

sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. 
Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir ve büyük zarfın içine 
konulacaktır. 

f) İstekliler; teklif verecekleri kantin hizmetlerinin kiraya verilmesi için tahmin edilen 
Yıllık Kiralamaya Esas Bedelin %30’undan az olmamak üzere(yukarıda belirtilen rakamdan) 
Eskişehir Defterdarlık İl Muhasebe Müdürlüğü’ne ait TAHSİLAT BANKA HESABI (T.C. 
ZİRAAT BANKASI MERKEZ ŞUBESİ) IBAN: TR69 0001 0001 1700 0010 0054 23 nolu 
hesaba geçici teminatın yatırıldığına dair dekont aslı(işin adı ve geçici teminat olduğu belirtilerek) 
veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda 26. maddesinde belirtilen diğer değerlerden Geçici 
Teminat verecekler. 

g) İlk ilan tarihi itibariyle SGK ve Vergi Borcu olmadığına dair veya (Mer’i mevzuatta 
kabul edilen limitler üzerinde ise) borcun yapılandırıldığına dair belgeleri, (İlk ilan tarihi ile ihale 
günü arasındaki, ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün SGK ve Vergi Daireleri 
veya Resmi İnternet Sitelerinden alınabilir) 

h) Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığına [Özel Hukuk Tüzel Kişilerde 
tüm ortaklar dâhil (halka açık kısmı hariç)] dair savcılıktan ihale gününden önceki son bir ay 
içinde alınmış Adli Sicil Kayıt Örneğini (e-Devlet üzerinden yapılan sorgulama belgesi de kabul 
edilecektir) ihale dosyasında sunmak zorundadır. 

i) Kısmi teklif verilmesi: Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 
j) İhale doküman satış bedeli ve görülebileceği yer: Satış bedeli alınmayacaktır. 

Dokümanlara İdarenin satın alma biriminden ve/veya idarenin https://eskisehirism.saglik.gov.tr/ 
web adresinden ücretsiz ulaşıla bilinecek. 

k) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesine haiz olan şahıslar doğrudan veya 
dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 

l) İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 
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