
KANTiN iHALE iLANI 

iLGi: Milli EJjtim Bakanlli!.1 Okul Aile Birliui Yonetmeli!1i. 
]- Omcr~Don~ncz Toklu ~Ol·taokulu M iidiirliigii kan~til1i Okul Ai Ie Birl tarafll1dan ii<;iincU :;;alllSJara 

1.l1tlhamlTIcn bedcl tespit komisyollullca belirlenen bedel iizerinden ilgi yonetmelik ~en;evesil1de 2886 Saylll Devlet 
Ihale KanuJ1ul1 5 I maddesine gore. pazarllk usulli ile kiraya verilecektir. 
Pazarhga Konu Olan Kantinin 

a) Okul Adl :()mer-Diinmez Toklll Ortaokllill Miidurliigu 
b) Tclefon vc Faks No :Tel: 055] ]999952  0 551199 99 52 
c) Ydhk Muhammen Bedel (9Ay) :15.000,00 TL 
d) i~in Siiresi :5 (Be~) yd. 
e) ihalcnin YaptJacagl Vcr :il Milli Egitim Miidiirliigii Toplantl Salonu IU~AK 
f) ihalenin YaptJacagl Tarih vc Saat :Tarih: 12/02/2020 (,:ar~amba Gunii Saat: 10:30' da 
g) Ogrenci Mevcudu :382 
h) Ogrcnim ~ekli :Tam 

2- Muhammen bedelin (15.000,00 TL) % IO'll tutannda komisyonca tespit edilen (1.500,00 TL) oranmda ge~ici 
teminat olarak Ziraat Bankasl ismetpa~a Caddesi Lsak $ubesi nezdindeki TR55 0001 0017 5876 1894 8950 02 
(ban no'lu hesabll1a yatmnak zorundadlL 

3- iHALE KOMiSYONUNA VERiLECEK EVRAKLAR: 
a) NUfus cUzdanmm ash veya onayh fotokopisi 

b) ikametgah belgesi (Son 6 Ay i\,erisinde ahnml~) Ev-i~ Telefon ve Cep Telefonu Belirtilecek. 

c) imza SirkUleri (Noter Onayh ASlI) 

d) Sabikasl bulunmadlgma dair sablka kay!t belgesi ( Son 6 Ay h;erisinde ahnml~) 


e) Saghk raport! (Son 6 ay it,'erisinde ahnml';i). 
f) Girmek istedigi okul ic;in belirtilen geyici teminatl yatlrdlgma dair makbuz. (Bir Yllhk tahmin edilen kira 

bedelinin % 10'u) 
g) iJgili Esnaf Odasmdan adma kayltll kantin i~letmesi olmadlgma ve ihalelerden yasaklama karan bulunmadlgma dair 

aldlgl beIge. 
h) Ogrenim Belgesi (Ash veya OnaylJ Fotokopisi olacaktIr.) 
i) $artname (Okul MUdiirliigiinden Ahnacak) 
j) Kantin i~letmeciJigi Mesleki YeterliIik Belgesi; Kantin i~letmeciligi meslek dall, 06.02.2006 tarih ve 26072 sayIlI 

Resmi Gazete yaymllanarak 3308 Saylll Mesleki Egitim Kanunun kapsamma almdlgmdan, Oku\ Aile Birligi 
Yonetmeligine gore yapllacak ihale ve i~lemlerde ilgi yonetmeligin 20. maddesinin 4. fikrasmca katlhmcdardan 
"05.06.1986 tarih ve 3308 SaYlh Mesleki Egitim Kanunu hiikiimlerine gore kantineilik alanmda ahnml~ 
ustahk belgesi olma ~artl aramr. Ancak kahhmcJlarm hi". birisindc ustahk belgesi buiunmamasl durumunda 
kantin i~letmeciligi iizerine i~yeri a".ma belgesi, kalfahk, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma 
~arh aranacakhr." (Kantin i~letmeciligi Ozerine Ustahk belgesi olanlar onceliklidir.) 

k) 	 UsulUne uygun olarak haZlr1al1lm~ ihale zarflan; istenilen evraklar tam ve eksiksiz olarak biiyiik bir zarfa 
konularak kapattlacak ve zarfm iizerine isteklinin adl soyadl a\,lk adresi ile teklifin hangi i~e ait oldugu 
yazllarak zarfm kapattlan klsnH istekli tarafmdan imzaladlktan sonra ihale saatinde ba~vurularm sunulacagl 
yere teslim edecektir. (Teklifler 2886 SaYlh Devlet ihale Kanununun PazariIk usulti ba~iIkh 50. Madde hUkmU 
geregi komisyon tarafmdan bir veya daha fazla istekliden yaZlh veya sozlil teklif almak ve bedel tizerinde anla~mak 
sureti ile yapllacaktlr.) 

I) ihaleye katllacak i~tirakyi ve Okul/Kurum MUdUrU tarafmdan imzalanan (Ek-2 yer gordU belgesi.) 
m) l.nci teklif mektubu. 

4- tHALE UZERiNDE KALAN iSTEKLiDEN iSTENECEK EVRAKLAR: 
Yiiklenici ihale karanmn kendisine teblig tarihinden itibaren 10 i~ gUnU i~in de: 

a) Kesin Teminat; ihale Uzerinde kalan istekli, sozle;;me imzalanmadan %6 kesin teminatl yattrmak zorundadlr. 

b) ilk aym Kirasl (ilgili Okul-Aile Birligi hesabma yatlrd@na dair dekontun bir nUshasl okula teslim 

edilecektir.) 

c) Vergi borcu yoktur belgesi (Vergi Dairesi MUdUrtUgUnden) 

d) idarenin istemesi Durumunda; Hakkll1da Herhangi bir icra, bory takibi ve mahkeme karan olmadlgma dair 

beige istene bilir ve aynca idareee gUvenlik soru~masl kapsaml11da il Emniyet MUdtirlUgU ile gtivenlik 

soru~masl is:in ilgili kurumJa yaZl~ma yapa bilir. (GtivenJik soru;;turmasl sonucu, olumsuz olmasl durumunda 

sozle~me imzalanmaz geyici teminat okul aile birligi hesabllla irat kaydedilir.) 

e} Sozle~me imzalanmadan (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belil1ilen belgeleri yUklenici ihale karann teblig tarihi 

itibariyle 10 i~ glinti i~inde idareye belgeleri teslim etmek zorundadlr. Belgeler teslim edilmeden sozlqme 

i I11za lanmayacaktlr. 

f) Arz Bedeli Sozle;;me imzalandlktan 10 i;; gUnii iyinde DefterdarhklMal MiidUrlUgUne yatlfllacak dekontun 

bir nUshasl okul idaresine teslim edilecektir. 



5- Bu iJan, 01/0212020 CumaJiesi gUnil saat 08:00·den. 11102/2020 Sail giinU saat 17:00'a kadar. il iv1illi 
Eg:itim Miidlirliigii ilan panosunda. baglJ olduklan l11uhtarllk veva Bclcdiyc ilan Panosuna. Okul ilan 
Panosunda ve ilgili yerlerde a5th kalacaktlr. 

6- ihaleye kattll11ak isteyen geryek ki~iler 3.maddcde yer alan bclgeleri haztrlayarak 12/02/2020 tarih ve 
saat 10:30'a kadar il Milli Egitirn Miidiirltigii Sube Miidiirii Ahrnet Turall yCZCK'iill odaSlllda ihale 
komisyonu Ba~kanhgilla teslim edilecektir. Bununla ilgili olarak i~tirak((ilere evrak teslim almdt belgesi 
veri lecektir. 

7- iHALEYE KATlLACAK KiSiLERDE ARANILACAK SARTLAR: 
a) T.e. vatanda;;1 olmak 
b) Yilz klzalilci su.;:tan hiikiim giymemi~ olmak 
c) ihaleye vekalctle girilmez. Kantin bizzat yiiklenici tarafllldan ((ah~tlfllacaktlr. Kantin ba~kasl 

Tarafllldan ((al!~tlflla1l1az. resmi veya gayri resmi devir ve temlik yaptlamaz. 
d) Ba~ka Oklll kantini i;;letiyor olmamak. 
e) Ger((ek Ki~i olmak (Vaklfveya TUzel Ki~i Olmamak) 
f) Saghk yon linden saklllcaiJ olmamak 
g) Oncelikle kantin i;;letmeciligi lIstaltk belgesi oll11a ;;artl aralllL yoksa ise i;;yeri a9ma belgesi, kalfahk, kurs 

bitirme belgelerinden en az birine sahip olma ~alil aranacaktJr. 

8- iHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR: 
a) ihale Komisyonu ba;;kam ve Uyeleri ile birligin yonetim ve denetim kllrulll liyelerinin ikinci 
dercceye kadar kan ve kaYIll hlslmlan ihaleye katllamaz. 
b) Daha once kantin, a91k alan, salon ve benzeri yerleri aIJp ta teminatl yakanlar, belirli sUre ~ah~tlflp 
btrakanlar ve denetimlerde hakklllda olumsllz tutanak tlltulanlar bir Yll stireyle ihaJeye katiiamaz. 
c) il Milli Egitim MiidUrliigUne bagh okul veya kurumlarda daha once kantin i~letip te kira borcu 
olanlar. 
d) ihaleye vaklfve tUzel ki~iler katIlamaz. 
e) Vergi borcll bllIllnanlar. 
f) ihalesine katIldtgl okulun/kurumun servis ta~lInaclhgml yapanlar. 
g) 5237 saylh TUrk Ceza Kanlillunlin 53 iincil maddesinde beIirtiJen slireler ge9mi;; olsa bile; kasten i;;Jenen 

bir s1l9tan dolayt bir ytl veya daha fazla siireyle hapis cezaSllla ya da affa ugramt;; olsa bile devletin 
giivenligine kar;;1 s1l91ar, Anayasal diizene ve bu diizenin i;;leyi;;ine kar~1 sU9lar, milli savunmaya kar;;l 
SU9lar. devlet sirlanna kar;;1 su((lar ve casusluk, zimmet, irtikap, rii;;veL Imslzllk, dolandtnctltk, 
sahtecilik, gUveni kotUye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kan;;ttrma, edimin ifasllla fesat kan;;tlrma, 
sUi(tan kaynaklanan mal varltgl degerlerini aklama veya ka9ak91IIk ve ayl1l Kanunun Cinsel 
Dokunulmazllga Kar;;1 Sll((lar ba;;ltkh ikinci Klsmllllll AltlllCI B6JUmlinde diizenlenen maddelerdeki 
su((lardan mahkum olanlar ihalelere katIlamazlar ve oklil-aile birliklerince kiraya veri len yerlerde 
istihdam edilemezler. 

9- ihaleye katiianiar ihale sartnamesi ve eki bulunan ozel hiikumlerin tum maddelerini kabullenmis 
saYlhr. iIeride bu diizenlemelerin aksine hicbir talep edemez ve itirazda bulunamazlar. 

10- ihale komisyonu, gerekgesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yaptp yapmamakta serbesttir. Komisyonlann 
ihaleyi yapmama karanna itiraz edilemez. 

Aynca okulun huzur, glivenlik, gizlilik, saglIk, temizlik vb. gibi ozeIliklerini koruyup gozetecek 
gUvenirlilikteki ki~i veya kuru~lara kiraya vermeye yetkilidir. 

11- ihale komisyonlan tarafmdan alman ihale kararlan, ita amirlerince karar tarihinden itibaren en ge(( 15 i~glinU 

ii(inde onaylal1lr veya iptal edilir. Ita amirince karar iptal ediIirse ihale hlikiimsUz sayIlIr. 


12- ihaleden once kantin yeri gorUlebil ir. 

13- ihale ve kiralama ile ilgili her tiirlii vergi, resim, har9 ve diger masraflar yUklenici tarafllldan Odenecektir. 

14- i~in yapllma yeri, teslim alma ve teslim etme ;;ekil ve ;;artlar: ihale ~artnamesiJlde belirtilmi~tir. 

15- ~artname bedeli olarak alll1acak miktar; ~artname bedeli ahnmayacaktlr. (~artname Oklll MUdUrliigUnden 

bedelsiz olarak temin edilebilir.) 

16- ihtilaflarm hal mercii U;;ak icra Daireleri ve Mahkemeleridir. 

17- Sozle;;menin yiirUrltige girmesi ita amirinin onaYll1a baglIdlr. 


Keyfiyeti Han olunur. 


