
KANTtN iHALE iLANI 


iLGi: Milli Egitim Bakanllill Oklll Aile Birlifri Y()nctmelifri. 

1 Nuri ~eker llkukulu Miidiirliigii kantini Okul Aile Birligi tarafmdan U9lincU ~al1lS1ara ll1uhammen bedel tespit 

kol11isyonul1ca bclirlenen bedel Uzerinden ilgi Yl)l1clmelik gen;evesinde 2886 SaVill Devlet ihale Kanul1l1n 51 
l11addesine g6re. pazar"k llsulii ile kiraya verileceklir. . 

Pazarhga Kunu Olan Kantinin 
a) Okul Ad) :Nuri ~eker ilkokulu Miidilrliigil 
b) Telefun veFaks No :TeJ: 2240321  2240322 
c) YJlhk Muhammen Bedel :5.500,00 TL 
d) i~in Siiresi :5 (Be~) yd. 
c) ihalcnin Yapdacagl Ycr :il Milli Egitim Miidiirliigii Toplantl Salonu IU~AK 
1) ihalcnin Yapllacagl Tarih vc Saat :Tarih: 25/08/2020 Salt Gilnil Saat: 10:30' da 
g) Ogl'enci Mevcudu :215 
h) Ogrenim ~ekIi :Tam 

2- Muhaml11en bedelin (5.500,00 TL) %1 O'u tUlannda komisyonca tespit edilen (550,00 TL) oranlllda ges:ici 

telllinat olarak Ziraat Bankasl ismet Pasa Caddesi Usak Subesi nezdindeki TR46 0001 0017 5855 2352 2250 

03 Iban no'lu hesabll1a yatmnak zorundadlr. 


3- iHALE KOMiSYONUNA VERiLECEK EVRAKLAR: 

a) Nufus cUzdanmm ash veya onayh fotokopisi 

b) ikametgah belgesi (Son 6 Ay i-;erisinde almmls) E,'-i~ Telefon ve Cep TeJefonu Belirtilecek. 
c) imza SirkUleri (Noter Onayh ASIJ) 
d) Sablkasl bulunmadlgma dair sablka kaYlt belgesi ( Son 6 Ay i~crisinde ahnml~) 
e) SagiJk raporu (Son 6 ay i-;erisinde ahnml~). 
f) Girmek istedigi okul i~in beJirtilen ge~ici teminatl yatlrdlgma dair makbuz. (Bir yIlhk tahmin ediJen kira 

bedelinin % to'u) 
g) ilgili Esnaf Odasmdan adma kayltlJ kantin i~letmesi oimadlgllla ve ihalelerden yasaklama karan bulunmadlg:lI1a dair 

aldlgl beige. 
h) Ogrenim Belgesi (Ash veya Onayh Fotokopisi olacaktIr.) 

i) $artname (Okul Miidiirliigfinden Almacak) 

j) Kantin i~letmeciligi Mesleki Yeterlilik Belgesi; Kantin i~letmeciligi meslek dah, 06.02.2006 tarih ve 26072 say!ll 


Resmi Gazete yaYlmlanarak 3308 SaYliJ Mcsleki Egitirn Kanunun kapsamma ahndlgmdan, Okul Aile Birligi 
Yonetmeligine gore yapIiacak ihale ve i~lemlerde ilgi yonetmeligin 20. maddcsinin 4. t1krasmca katIllmcIlardan 
"05.06.1986 tarih ve 3308 SaYlh Mesleki Egitim Kanunu hiikiimJerine gore kantincilik alanmda almml~ 
ustahk belgesi olma ~artl aramr. Ancak katIhmctlann hi-; birisinde ustahk belgesi bulunmamasl durumunda 
kantin i~lctmeciligi iizerine iHeri a~ma belgesi, kalfahk, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma 
~artl aranaeaktIr:' (Kantin i~letmeciligj Ozerine Ustahk belgesi olanlar onceliklidir.) 

k) 	 UsulUne uygun olarak haZlrlanml~ ihale zarflan: istenilen evraklar tam ve eksiksiz olarak biiyiik bir zarfa 
konularak kapatllacak ve zarfm iizerine isteklinin adl soyadl a~lk adresi ile teklifin hangi i~e ait oldugu 
yaZllarak zarfm kapattlan klsml istekli tarafmdan imzaJadtktan sonra ihale saatinde ba~vurularm sUllulacagl 
yere teslim edecektir. (Teklitler 2886 Sayill Devlet ihale Kanllnunun PazariIk usulii ba~hkh 50, Madde hUkmii 

komisyon tarafmdan bir veya daha fazla isteklidcn yazIlI veya sozlil teklifalmak ve bedel Uzerinde anla;;mak 
sureti ile yapllacaktlr.) 

1) ihaleyc katllacak i~tirak~i ve Okul/Kurum MUdlirU tarafllldan imzalanan (Ek-2 yer gordU belgesi.) 
m) l.nci teklifmektubu. 

4- iHALE UZERiNDE KALAN iSTEKLiDEN iSTENECEK EVRAKLAR: 

YilkIenici ihale karanmn kendisine tcblig tarihinden itibaren 10 i~ giinii i~in de: 

a) Kesin Teminat: ihaJe Uzerinde kalan istekli, s6zle~me imzalanmadan %6 kesin teminatl yatmnak zorundadlr. 

b) ilk aylll Kirasl (ilgiJ i Oklil-Aile Birligi hesab1l1a yatlrdlgl11a dair dekontllll bir IllishaSI okllia teslim 

ed i lecektir.) 

c) Vergi borcll yoktllr belgesi (Vergi Dairesi MUdUrlligUnden) 

d) idarenin istemesi Durllmllnda: Hakkll1da Herhangi bir icra, bon;: takibi ve mahkeme Karan olmadlgma dair 

beige istene bilir ve aynca idarece gUvenlik sorll~maSI kapsammda il Emniyet MiidUrlUgU ile gUvenlik 

sorU$maSI i9in ilgili kllrumla yaZl~ma yapa bilir. (Giivenlik soru$tllrmasl sonuClI. olumsuz olmasl durllI11unda 

sozle~ll1e imzalanmaz ges:ici teminat okul aile birligi hesabma irat kaydedilir.) 

e) S6zle~l11e imzalanmadan (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeleri yUklenici ihale karann ieblig tarihi 

itibariyle I 0 i~ gUnU ic;inde idareye be/geleri teslim elmek zorundadlr. Belgeler tcslim edilmedell s()zlc,?me 

imzalanmayacaktlr. 

f) Arz Bedeli S6zlqme imzalandlktan I 0 i~ giinU iyindc DefterdarltklMal MiidLirliigline yatlnlacak dekontlill 

bir niishasl oklll idaresine teslim edilecektir. 



5- Bu ilan, 14/08/2020 Cuma gUl1u saat 08:00'den, 23/08/2020 Pazar gunu saat 17:00'a kadar. il Milli 
Egit1111 MlidiirlLigii ilan panosunda. bag I! olduklan 1l111htarhk vcya Bclediye ilan Panosllna. Okul ilan 
Panosunda vc ilgili yerlcrde astll kalacaktlL 

6- ihaleye katlimak istcyen ger~ek ki~iler 3.maddede yer alan bclgelcri hazlrla\arak 25/08/2020 tarih ve 
saat 1O:30'a kadar il Milli Egitim Mudiirliigii Sube Muduru Ahmet Turan ,;OZ(;K'iin odasmda ihalc 
komisyonu Ba~kanhgma tcslim edilcccktir. BlIllunla ilgili olarak i~tirakc;ilerc evrak tcslim aiIndl belgesi 
verilccektir. 

7- iHALEYf= KATILACAK KiSiLERDE ARANILACAK SARTLAR: 
a) T.C. vatanda~1 olmak 
b) YUz klZaJilCI slIc;tan hUktilll giymemi~ olmak 
c) ihaleye vekaletle girilmez. Kantin bizzat yUklenici tarafl!1dan <;:ah~tJrllacaktlr. Kantin ba~kasl 

Tarafllldan c;all:;;11f11amaz. resmi veya gayri resl11i devir ve temlik yaptlamaz. 
d) Ba~ka Oklll kantini i~letiyor olmamak. 
e) Geryek Ki~i olmak (Vaklfveya Tilzel Ki~i Olmamak) 
f) SaglIk ybniinden sakll1cah olmamak 
g) Oncelikle kantin i~letmeciligi lIstahk belgesi olma ~artl aralllL yoksa ise i~yeri ayma belgesi, kalfahk, kurs 

bitirme belgelerinden en az birine sahip olma ~artl aranacaktlr. 

8- iHALEYE KATlLAMAY ACAK OLANLAR: 
a) ihale Komisyollu ba~kal1l ve Liycleri ile birligin ybnctim ve denetim kurulll liyelerinin ikinci 
dcreceye kadar kan ve kaYl11 hlSll1llan ihaleye kanlamaz. 
b) Daha once kantin, aylk alan, salon ve benzeri yerleri allp ta teminatl yakanlar, belirli sUre yah~tlflp 
blrakanlar ve denetimlerde hakklllda olumsuz tutanak tutlllaniar bir yll stireyle ihaleye katIlamaz. 
c) il Milli Egitim MUdUrli.ii~Wne bagIt oklll veya kurllmlarda daha once kantin i~letip te kira borClI 
olanlar. 
d) ihaleye vaklfve tUzel ki~iler katJlamaz. 
e) Vergi borcu bulunanlar. 
f) ihalesine katddlgl okulun/kurlll11Un scrvis ta~11l1acllIgll1l yapanlar. 
g) 5237 saYl1! TUrk Ceza Kanunllnun 53 tincli maddesinde belirtilcn sUreler gcymi;; olsa bile; kasten i:;;lenen 

bir sUytan dolay! bir yll vcya daha fazla siireyle hapis cczaslt1a ya da afTa ugraml~ olsa bile devletin 
gUvenligine kar$1 sUylar, Anayasal dilzene ve bu dUzenin i~leyi$ine kar~1 sUylar, mill! savllnmaya kar$1 
sUylar, devlct slrlanna kar$l sUylar ve casusluk, zimmet, irtikap, rii~vet, 11IrSlzhk, dolandlflcdlk, 
sahtecilik, giiveni kotUye kullanma, hileli ifias, iha\eye fesat kan~tlfllla, edimin ifasma fesat kafl~tIrlna, 
suc;tan kaynaklanan mal varhgl degcrlerini aklama veya kayak<;:lllk ve aylll Kanunun Cinsel 
Dokunuimazllga Kar;;1 SUylar ba;;bkll ikinci Klsmllllll Altmcl BoltimUnde diizenlenen maddelerdeki 
sUylardan mahkum olanlar ihalelere katllamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya verilen ycrlerdc 
i stihdam ed i lemezler. 

9- ihaleye katIlanlar ihalc sartnamesi vc eki bulunan ozel hilkilmlerin tilm maddelerini kabullcnmis 
saYlhr. iJeride bu dilzenlemelerin aksine hkbir talep edemez ve itirazda bulunamazlar. 

10- ihaJe komisyonu, gerekyesini kararda belirtmek sllretiyle ihaleyi yaplp yapmamakta serbesttir. KOlllisyonlann 
ihaleyi yapmallla karanna itiraz edilemez. 

Aynca okulun hllzur, gilvenlik, gizlilik. sag1tk, telllizlik vb. gibi ozelliklerini koruyup gozetecek 
gtivenirlilikteki ki~i veya kllru~lara kiraya vermeye yetkilidir. 

11- ihale komisyonlan tarafll1dan alll1an ihale kararlan, ita amirlcrince karar tarihinden itibaren en gey 15 i~gtinii 

ic;inde onaylanlr veya iptal edilir. ita amirince karar iptal edilirse ihale hUkiimsliz sayJllf. 


12- ihaleden once kantin yeri gbrUlebilir. 

13- ihale ve kiralama ile ilgili her tUrlii vergi, resim, hary ve diger masral1ar yiiklenici tarafmdan odenecektir. 

14- i§in yapllma yeri. teslim alma ve teslim etme $ekil ve ~artlar: ihale ~aItnamesindc belirtilmi~tir. 

15- Saltname bedeli olarak allllacak miktar; ~artname bedeli alllll11ayacaktlr. (Sartname Okul MiidUr1UgLinden 

bedelsiz olarak temin edilebilir.) 

16- ihtilal1ann halmercii U~ak icra Daireleri ve Mahkemeleridir. 

17- S(izle§l11enin yiiri.irllige girmesi ita amirinin onaYllla baglldlf. 


Keyfiyeti ilan oJunur. 


