
 

İHALE İLANI 
Toros Üniversitesi Rektörlüğünden 

TOROS ÜNİVERSİTESİ KANTİN KİRALAMA İŞİ 

İhale Konusu İşin yeri, niteliği, Türü 

ve Miktarı 

 

Toros Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Bahçelievler Kampüsü, 45 Evler 

Kampüsü, Mezitli Kampüsü, Uray Kampüsü, Rektörlüğümüze bağlı 

toplam 5 adet kantin Kapalı Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir. 

 

İhale ile ilgili şartlar 

Yabancı isteklilere, Alt Yükleniciye kapalıdır. İstekliler bir ya da birden 

çok kantin için teklif vermekte serbesttirler. Birden çok kantin 

kiralaması için teklif verilmesi durumunda her kantin için ayrı bir ihale 

dosyası hazırlanacak ve ayrı ayrı ihale başvuru bedeli yatırılacaktır. 

 

İhale Dok. Görülmesi 

İhale dokümanı, idarenin www.toros.edu.tr adresinde görülebilir 

ve ihaleye katılacak isteklilerin ihale başvuru bedelini İdarenin 

Garanti Bankası Babil Cad. Şubesi TR94 0006 2001 2220 0006 

2997 62 IBAN nolu Toros Üniversitesi Hesabına 100,00 TRY 

yatırması zorunludur. Başvuru bedelinin ödendiğine dair dekont ihale 

dosyasına konulacaktır. 

Geçici Teminat İstekliler aşağıda belirtilen tutardan az olmamak üzere kendi 

belirledikleri oranda geçici teminat verecektir. 

 Bahçelievler Kmp. Kantini Geçici Teminat Tutarı: 4.176,00 TL 

 45 Evler Kmp. Kantini Geçici Teminat Tutarı: 9.900,00 TL 

 Mezitli Kmp. Geçici Teminat Tutarı: 5.040,00 TL 

 Uray Kmp. Geçici Teminat Tutarı: 1.800,00 TL 

 

 

 

İsteklilerden İstenilen Belgeler 

a- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon varsa 
faks numarası ile elektronik posta adresi, 

b-   Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası 
veya ilgili meslek odası belgesi,  
b.1) Gerçek kişi olması halinde; kayıtlı olduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya 
ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge.  
b.2) 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,  
b.3) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek 
veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin 
edecekleri belge. 

c- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri: 

c.1) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza 

beyannamesi.  
c.2) 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 

http://www.toros.edu.tr/


 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları 
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  
c.3) İhaleye ortak girişim olarak katılması halinde; ortak girişimi 
oluşturan gerçek kişi ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) 
fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.  

ç- Vekâleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, 
ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter 
tasdikli imza beyannamesi,  

d- Geçici Teminat tutarının yatırdığına banka dekontu veya Banka 

Teminat Mektubu vermesi. 2286 sayılı 

Devlet İhale Kanununda 26. Maddesinde belirtilen değerler teminat 

olarak kabul edilecektir. 

e- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi 

ile ortaklarca imzalanan ortaklık  
Sözleşmesini vermesi. (ihale üzerine kaldığı takdirde noter tasdikli 

ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile 

yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri 

kişiler vasıtasıyla imzalarlar). 

f-Nüfus cüzdanı örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdanı fotokopisi. 

ğ-Sabıka kaydı olmadığına dair sabıka kaydı. 

h-İhale tarihinin bulunduğu ayda alınmış olan SGK pirim borcu 

olmadığını gösterir belge. 

ı- İhale tarihinin bulunduğu ayda alınmış olan vergi borcu olmadığını 

gösterir belge. 

  i-İhale başvuru bedelinin ödendiğine ilişkin dekont 

 

İhalenin Yapılacağı Yer Toros Üniversitesi Senato Salonu, Bahçelievler Mah. 1857 Sok. No:12 

Yenişehir/MERSİN 

 

İhale Tarihi, Saati ve İhale Numarası 

 

Bahçelievler Kampüsü Kantini 20.09.2022 Saat 10.00 İhale No:2022/6 

45 Evler Kampüsü Kantini 20.09.2022 Saat 13.30 İhale No:2022/7 

Mezitli Kampüsü Kantini 21.09.2022 Saat 10.00 İhale No:2022/8 

Uray Kampüsü Kantini 21.09.2022 Saat 13.30 İhale No:2022/9 

 

Tekliflerin Sunulması 

İstekliler tarafından teklifler, Bahçelievler Mah. 1857 Sok. No:12 

Yenişehir/MERSİN adresine Toros Üniversitesi Satın Alma Şube 

Müdürlüğüne elden teslim edileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile 

gönderilebilir. İhalenin yapılacağı saate kadar ihale teklifleri 

alınacaktır. 

Tekliflerin Geçerlilik Süresi Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30(Otuz) 

takvim günüdür. 

 


