
KANTiN iHALE iLANI 

iLGi: Milli Egitim Bakanl Okul Aile Birligi Yi.inelilleligi 
1- Atatiirk Ortaokulu Miidiirliigii kantini Okul Aile Birligi tarafll1dan li<;lincLi ~alllSlara I1lUhal11l11ell bellel tespit 
komisyonunca belirlencn bedel i'lzerinden ilgi yonetmelik <;en;eyesinde 2886 Sayill Deylet ihale Kanul1un 51 
maddesine gore, pazarhk usulli i Ie kiraya veri Iceektir. 
Pazarhga Konu Olan Kantinin 

a) Okul Adl :Atatiil'k Ortaokulu Miidiirliigii 
b) Telefon ve Faks No :Tel: 223 39 45 2233945 
c) YIlhk Muhammen Bedel 0 : 15.000,00 TL 
d) hin Siiresi : 3 COl;) )'11. 
e) ihalenin Yapllacagl Vcr :il Milli Egitim Miidiirliigii Toplanh Salonu /u~AK 
t) ihalenin Yaptlacagl Tarih ve Saat :Tarih: 25/08/2020 Sail Gunu Saat: 10:00' da 
g) Ogrenci Mevcudu :560 
h) Ogrenim ~ekli :Tam 

2- Muhaillmell bedelill (15.000,00 TL) % 1 O'u tlltarmda komisyonca tespit edilen (1.500,00 TL) oranll1da ge<;ici 

teminat olarak Ziraat Bankasl Usak Subesi nezdindeki TRIg 0001 0002 5636 3570 2250 02 lban no'lu hesabll1a 

yatmnak zorundadlr. 

3- iHALE KOMisVONUNA VERiLECEK EVRAKLAR: 


a) Nufus cuzdanmm ash veya onaylt fotokopisi 
b) ikametgah belgesi (Son 6 Ay i~erisinde ahlllnt~) Ev-i~ Telefon ve Cep TeJefonu Belirtilecek. 
c) irnza SirkOleri (Noter Onayh AsJl) 
d) Sablkasl bulunmadlgma dair sablka kaylt belgesi ( Son 6 Ay il;erisinde ahnnll~) 
e) Saghk raporu (Son 6 ay i~erisinde ahnm!.}). 
f) Girmek istedigi okul ic;:in belirtilen teminatl dair makbuz. (Hir Yllhk tahmin edilen kira 

bedelinin % to'u) 
g) ilgili Esnaf OdaslIldan adma kaYlth kantin i~letl11esi olmadlgma ve ihalelerden yasaklama karan bulunmadlgma dair 

aldlgl beige. 
h) Ogrenim Belgesi (Ash veya OnayIJ Fotokopisi olacaktlr.) 

i) ~artname (Okul M ildiirltigiinden Ahnacak) 

j) Kantin hletrneciligi Mesleki Yeterlilik Belgesi; Kantin i~letmeciligi meslek dah, 06.02.2006 tarih ve 26072 saylil 


Resmi Gazete yaYil111anarak 3308 Saylll Mesleki Egitim Kanunun kapsamma almdlglndan, Okul Aile Birligi 
Yonetmeligine gore yapIlacak ihale ve i~lel111erde ilgi yonetmel 20. maddesinin 4. flkraslI1ca katIlllllcdardan 
"05.06.1986 tarih ve 3308 SaY''' Mesleki Egitim Kanunu hilkilrnlerine gore kantincilik alamnda ahnrnl;; 
ustahk belgesi olma ;;artJ aralllr. Ancak katlhmcllann hi~ birisinde ustahk belgesi buiunmamasl durumunda 
kantin i~letmeciligi ilzerine i~yeri a\,rna belgesi, kalfahk, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma 
;;artl aranacaktlr." (Kantin hletmeciligi Ozerine Ustahk olanlar onceliklidir.) 

k) 	 UsulOne uygun olarak haZlrlanml$ ihale zarflan: istenilen evraklar tam ve eksiksiz olarak bilyiik bir zarfa 
konularak kapatJiacak ve zarfm iizerine isteklinin adl soyadl a~lk adresi ile teklifin hangi i~c ait oldugu 
yazllarak zarfm kapahlan klsrnl istekli tarafmdan imzaladlktan sonra ihale saatindc ba~vurulann sunulacagl 
yere teslim edecektir. (Teklifler 2886 Saylll Devlet ihale Kanununun Pazarllk usulU ba~lIkh 50. Madde hOkmO 
geregi kornisyon tarafmdan bir veya daha fazla istekliden yazdi veya soziO teklif almak ve bedel Ozerinde anla~mak 
sureti lie yapllacaktlr.) 

I) ihaleye katllacak i~tirakc;:i ve OkuliKurum MOdOrO tarafmdan imzalanan yer 
m) Lnc! teklif mektubu. 

4- iHAL}: DZERiNDE KALAN iSTEKLiDEN iSTENECEK EVRAKLAR: 
Yiiklenici ihale kararmm kendisine teblig tarihinden itibaren 10 i~ gunu i~in de: 

a) Kesin Telllinat: ihale iizerinde kalan istekl!. sozle~llle il11zalanl11adan %6 kesin teminatl yattrmak zorundadlr. 

b) ilk aym Kirasl (ilgili Okul-Aile Birligi hesabll1a yatlrdlgma dair c1ekontun bir nUshasl okula teslim 
ed ilecektir.) 

c) Vergi borcu yoktur belgesi (Vergi Dairesi Miidiirliij:Wnden) 
d) idarenin istel11esi Durulllunda; Hakkll1da Herhangi bir icra, bor\, takibi ve l11ahkeme karan olmad dair 

beige istene bilir ve aynca idarece gilvenlik sorU~lllaSI kapsal11l11da il Emniyet MUdiirlUgU ile ik 

soru~masl i<;in ilgili kurumla yaZl~l11a yapa bilir. (GUvenlik soru~turmasl sonucu, olumsuz olmasl durumunda 

s()zle~me imzalanmaz ge9ici teminat okul aile birligi hesabll1a irat kaydedilir.) 

e) 	 Sozle~me imzalanmadan (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeleri yUklenici ihale karann tcblig tarihi 

itibariyle 10 i~ gUnii i<;inde idarcye belgelcri teslim etmek zorundadlr. Belgeler tcslim edilmcden sozle~l11e 
imzalanmayaeaktlr. 

t) 	 Arz Bedeli Sozle~me il11zalandlktan 10 I:;; gUnii iyinde Defterdarllk/Mal MiicliirlUgJine yattrllacak dekontun 
bir niishasl okuJ idaresine teslim edilccektir. 



5- Bu ilan, 14/08/2020 Cuma giinii saat 08:00'den, 23/08/2020 Pazar gunu saat 17:00'a kadar. il Milli 
Egitil11 MlidUrlligli i Ian panosunda, bagll olduklan l11uhtarhk veya Belediye iIan Panosllna. Oklll Han 
PanosLinda ve ilgili yerlerdc asdl kalacakllr. 

6- ihaleye katllmak isteyen gen;:ek ki~ikr 3.maddede yer alan belgeleri haZlrlayarak 25/08/2020 tarih ve 
saat 10:00'a kadar il MiUi Egitim MiidiirIiigii Sube Miidiirti Ahmet Turan Y(JZ{lK'iin odaslIlda ihale 
komisyonu Ba~kanhgllla teslim edilecektir. Bununla ilgili oIarak i~tirak.;:ilere cvrak teslim alll1dl belgesi 
veri I ccektir. 

7- iHALEYE KATILACAK KiSiLERDE ARANILACAK SARTLAR: 
a) T.c. vatanda~1 olmak 
b) Yliz klzaltlcl su<;tan hOkUm giymemi~ olmak 
c) ihaleye vckalelle girilmez. Kantin bizzat yliklenici tarafll1dan .;:all~tIr11acaktlr. Kantin ba~kasl 

Tarafllldan .;:all~tlrllal11az, resmi veya gayri resmi devil' ve teml ik yapllamaz. 
d) Ba~ka Okul kantini i:;iletiy'or olmarnak, 
e) Gen;ek Ki~i oll1lak (Vaklfvcya TLizel Ki~i Olmamak) 
1) Saghk yonLinden sakmcall olmamak 
g) Oncelikle kantin i~lctl11eci ligi ustahk belgesi olma ~artl aralllr, yoksa ise i~yeri al1ma belgesi. kalfalik. kurs 

bitinne belgelerinden en az birine sahip olma ~artl aranacaktlr. 

8- iHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR: 
a) ihale Komisyonll ba~kanl ve tiyeleri ile birligin yonetim ve denetim kurulu Liyelerinin ikinci 
dereceye kadar kan ve kaYll1 hlslmlan ihaleye katllamaz. 
b) Daha once kanlin. a91k alan. salon ve benzeri yerlel'i alip ta tcminatl yakanlar, belirli sUre .;:alt~tlrlp 
blrakanlar ve denetimlerde hakklnda olumsuz tutanak tutulanlar bir yll siireyle ihaleye katJlamaz, 
e) il Milli Egitim MUdtirliigUne bagh okul veya kurumlarda daha once kantin i~letip te kira borcu 
olanlaL 
d) ihaleye vaklf ve tlizel ki~iler katllamaz. 
e) Vergi borcu bulunanlar. 
f) ihalesine katlldlgl okuJun/kurumlln servis ta~lmaelhgll1l yapanlar. 
g) 5237 saylll TUrk Ceza Kanunllnun 53 lineLi maddesinde belirtilcn siireler ge.;:mi~ olsa bile; kasten j~lenell 

bir sU9tan dolayl bir yll veya daha fazla siircyle hapis cezaslfla ya da affa ugmnll!;i olsa bile devletin 
gUvenligine kar~1 sUylar, Anayasal dlizene ve bu diizenin i~leyi~ine kar~1 stl.;:lar, milli savunmaya kar~1 
sllylar, devlet slrlanna kar~l su<;lar ve casllsluk, zimme!, irtikiip, rti~vet hlrslzlIk, dolandlflcdlk, 
sal1tecilik, gLiveni k6tLiye kullanma. hileli itlas, ihaleye fesat kan~tlrma, edimin ifasma fesat kan~tmlla, 
sU9tan kaynaklanall mal varltgl degerlerini aklama veya kayak91hk ve ayl1l Kanunun Cinsel 
Dokunulmazhga Kar~1 SUylar ba~JlkJI ikinci KISmll11l1 Altll1C I B61limOnde dUzenlenen maddelerdeki 
sUylardan mahkul1l olanlar ihaJeJere katllamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya verilen yerlerde 
istihdam edilemezler. 

9- ihaleve katIlanlar ihale sartnamesi ve eki bulunan ozel hilkiimlerin tilm maddelerini kabullenmis 
savlilr. ileridc bu dilzenlemelerin aksinc hil;bir talep edcmcz ve itirazda bulunamazlar. 

10- ihale komisyonll, gerek.;:esini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yaplp yapmamakta serbesttir. Komisyonlann 
ihaleyi yapmal11a karanna itiraz edilemez. 

Aynca okulun hllZUf, gUvenlik, gizlilik, sagltk, temizlik vb. gibi ozelliklerini koruyup gozetecek 
gUvenirlilikteki ki~i veya kllru~lara kiraya vermeye yetkilidir. 

11- Ihale komisyonlan tarafll1dan ailllan ihale kararlan, ita amirlerince karar tarihinden itibaren en gey 15 i~gUnO 

iyinde onaylal1lr veya iptal edilir. ita amirince karar iptal edilirse ihale hlikiimsUz saydlf. 


12- ihaleden once kantin yeri g()riilebiiir. 

13- ihale ve kiralama ile ilgili her Hirlii vergi, resim, han;: ve diger masratlar yiiklenici tarafll1dan odenccektiL 

14- i~in yapJlma yeri, teslim alma ve tcslim etme ~ekil ve ~artlar: ihale ~aJ111amesinde belirtihl1i~tiL 


15- $al1name bedeli olarak almacak miktar; ~altname bedeli alll1mayacaktlL ($artname Okul MUdiirlUglinden 

bedelsiz olarak temin edilebilir.) 

16- Ihtilaflann halmercii U~ak kra Daireleri ve ;Vlahkemeleridir. 

17- Sozle~menin ylirtirliige girmesi ita amirinin onaYll1a bagltdlr. 


Keyfiyeti ilan olunur. 


