
KANTiN iHALE iLANI 

iLGi: Milli Egitim Bakallligl Oklll Aile Birligi Y[inetmeligi. 
1- ilimiz Atatiirk Anadolu Lisesi Miidiirliigii kantini Okul Aile Birligi tarafllldan iilriincii ~al1lSlara ITIUhallll11en 
bedel tespit komisyollllnca belirlenen bcdel Uzerinden ilgi yonetmelik <;en;evesinde 2886 SaYl1i Devlet ihale 
Kanlll1l1n 51/g maddesine gore. pazarlik lIsulii ile kiraya verilecektir. 
Pazarhga Konu Olan Kantinin 

a) Okul Ad. :Atatiirk Anadolu Lisesi Miidiirliigii 
b) Tclefon ve Faks No :Tcl: 2233969 22731 98 
c) Vdhk Muhammen Bedel (9Ay) :10.000,00 TL 
d) i~in Siircsi :5 (Bc~) yd. 
e) ihalenin Vapdacagl Ver : it Milli Egitim Miidiirliigii IlJ~AK 
t) ihalcnin Vapdacagl Tarih ve Saat :Tarih : 31108/2021 Sah giinii Saat: 10:10 
g) Ogrenci Mevcudu :700 
h) Ogrenim ~ekli :Tam 

2- Mllhammen bedelin (10.000,00 TL) % IO'u tutarmda komisyonca tespit edilen (1.000,00 TL) oranmda ge<;ici 

teminat olarak Ziraat Bankasl 1 Eyliil ~ubesi nezdindeki TR17 0001 0022 6936 3570 7150 03 !BAN no'lu 

hesabll1a yatmnak zorundadlr. 

3- iHALE KOMiSYONliNA VERiLECEK EVRAKLAR: 


a) Nutus cUzdanmtn asll veya onaylt fotokopisi 

b) ikarnetgah belgesi (Son 6 Ay i~erisinde ahnml~) Ev-i~ Telefon ve eep Telefonu Belirtilecek. 

c) imza SirkUleri (Noter Onayll ASll) 

d) Sabikasl bulunmadlgll1a dair sablka kayn belgesi ( Son 6 Ay i~erisinde ahnnll~) 


e) Sagllk raporu (Son 6 ay il;erisinde ahnrnl~). 


t) Girmek istedigi okul i~in belirtilen ge~ici teminatl :atlrdlgll1a dair makbuz. (Bir Yllhk tahmin edilen kira 

bedelinin % 10'u) 

g) ilgili EsnafOdasmdan adll1a kaYltlt kantin i~letmesi olmadlgll1a ve ihalelerden yasaklama karan bulunmadlgll1a dair 
aldlgl beige. 

h) Ogrenim Belgesi (Ash veya Onayh Fotokopisi olacakttr.) 
i) :;;anname (Okul Miidiirliigiinden Almacak) 
j) Kantin i~letmeciligi Mesleki Yeterlilik Belgesi; Kantin i$letmeciligi meslek dah. 06.02.2006 rarih ve 26072 saylll 

Resmi Gazete yaYllnlanarak 3308 Saylll Mesleki Egitim Kanunun kapsamll1a ahndlgll1dan. Oklll Aile Birligi 
Yonetmeligine gore yapllaeak ihale ve i~lemlerde ilgi yonetmeJigin 20. maddesinin 4. flkraslIlca katlllmcllardan 
"05.06.1986 tarih ve 3308 SaYIII Mesleki Egitim Kanunu hiikiimlerine gijre kantincilik alanmda altnllll~ 

ustahk belgesi olma ~artI arantr. Ancak katlllmCllarm hi~ birisinde ustahk belgesi bulunmamaSl durumunda 
kantin i~letmeciligi iizerine i~yeri a~ma belgesi, kalfahk, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip ollUa 
~artJ aranacaktlr.'· (Kantin i~letmeciligi Ozerine Ustahk belgesi olanlar onceliklidir.) 

k) 	 UsulUne lIygun olarak hazlrlal1ll11~ ihal<; Lartlan; istenilen enaklar tam ve eksiksiz olarak hiiyiik hir zarfa 
konularak kapatJlacak \iC zarfm iizerine isteklinin adJ so)'adJ a~lk adresi ile teklifin hangi i~e ait oldugu 
yaztlarak zarfm kapatllan klsml istekli tarafmdan irnzaladlktan sonra ihale saatinde ba~vurularm sunulacagl 
yere teslim edecektir. (Teklifler 2886 Saytil Devlet ihale Kanllnunlln Pazarllk usulU ba~llkl! 50. Madde hUkmu 
geregi komisyon tarafll1dan bir veya daha tuzla istekliden yazdi veya sozlu teklif almak ve bedel Uzerinde an la~mak 
sureri He yaptlacaktlr.) 

I) ihaleye kanlacak i~tirak~i ve OkuliKurum MlidUrU tarafll1dan imzalanan (Ek-:::: yer gordU belgesi) 

m) l.nci teklifmektubu. 


4- iHALE CZERiNDE KALAN iSTEKLiDEN iSTENECEK EVRAKLAR: 
YokJenici ihale kararmm kendisine tchlig tarihinden itibaren 1 0 i~ gono it;in de: 

a) Kesin Teminat: ihale iizerinde kalan istekJi, s()zle~me imzalanmadan %6 kesin teminatl yatmnak zorundadlr. 

b) ilk ayll1 Kirasl (ilgili Okul-Aile Birligi hesabma yatlrdlgma dair dekolltllll bir niishasl okula teslim 

edilecektir.) 

c) Vergi borcll yoktllr belgesi (Vergi Daircsi M lidUrlUglindcn) 
d) idarenin isremesi Durlllllllnda: Hakkll1da Hcrhangi bir icra, bor<; takibi ve mahkeme karan oimadlgllla dair 

beige istene bilir ve aynca idarece giivenlik sorll~masl kapsammda il Emniyet MiidUrlii~Hi ile gUvenlik 
soru~tunnasl i~in ilgili kurumla yaZl~ll1a yapJlabilir.( GLivenlik soru~tllrmaSI sonliClI, OIUIllSlIZ oimasl 
durumllnda geyici teminat okul aile birligi hesabll1a irat kaydedilir.) 

e) 	 Sozle~me imzalanmadan (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen belge!eri yiiklenici ihale karann teblig tarihi 

itibariyle I 0 i~ giinii i~inde idareye belgeleri teslim etl11ek zorundadlr. Belgeler teslim edilmeden sozle~ll1e 
imzalanmayacaktlr. 



f) 	 Arz Bedeli Sozle~me imzalandlktan I 0 i~ gUnii iyinde Defterdarllk/Mal MOdOrlUgUnc yatlrllacak dekontun 

bir nushasl okul idaresine teslim cdileecktir. 

5- Bu ilan, 21108/2021 Cumartesi gunu saat 08:00' den, 30/08/2021 Pazartesi giinii saat 11:00'a kadar, 
i I Milli Egitilll MlidUrlligU ilan panosunda, bagll olduklarl rnuhtarllk veya Belediye ilan PanoslIna, Okul ilan 
Panosllnda ve ilgili yerlerde aslll kalaeaktlr. 

6- ihaleye katllmak isteyen gergek ki~iler 3.llladdede yer alan belgeleri haZlrlayarak 31108/2021 tarih ve 
saat 10:30'a kadar il Milli Egitil1l MUdUrlUgli )ube "vHidUrU Ahlllet Turan yCZCK'lin odaslIlda ihale 
kOlllisYOllU Ba~kanllgilla teslil1l edilecektir. Blillunia ilgili olarak i~tirak;;:ilcre evrak teslim altndl belgesi 
veri leeektir. 

1- iHALEYE KATILACAK KiSiLERDE ARANILACAK SARTLAR: 
a) T.e. vatanda$1 olmak 
b) YUz klzartlcl sUytan hUkUm giYll1emi~ olmak 
c) ihaleye vekaletle girilmez. Kantin bizzat yUklenici tarafll1dan yalt~tJrllacakttr. Kantin ba~kasl 

Tarafll1dal1 yall~ttrtlamaz. resl1li vcya gayr; resmi devir ve temlik yapJlamaz. 
d) Ba~ka Okul kantini i~letiyor oimaillak. 
e) Gen;ek Ki~i ollllak (Vaklfveya TOzel Ki~i Olmamak) 
t) Sagllk ytinOnden saklllcal! olmamak 
g) Ollcelikle kantin i$letl11eciligi ustallk belgesi olma ~artl anum. yoksa isc i~yeri a;;:ma belgesi. kalfalik. kllrs 

bitirl11e belgelerinden en az birine sahip oll11a ~artl aranacaktlr. 

8- iHALEYE KATILAMA YACAK OLANLAR: 
a) ihale Komisyonu ba~kaOi ve liyeleri ile birligin yonetim ve denetim kurulu Uyelerinin ikinci 
dereeeye kadar kan ve kay III hlslmlan ihaleye katllamaz. 
b) Oaha tince kantin. a;;:lk alan, salon ve benzeri yerleri ailp 1a teminatl yakanlar, belirli sLire yall~tlnp 
blrakanlar ve denetimierde hakklllda OIUIllSllZ tutanak tlltulanlar bir yll sUreyle ihaleye katrlaillaz. 
c) il Milli Egitim MlidlirlLigline bagh okul veya kurumlarda daha once kantin i~letip te kira borcll 
olal1lar. 
d) ihaleye vaklf ve tOzel ki~iler kattlamaz. 
e) Vergi borcu bulunanfar. 
f) 	 ihalesine katlldlgl okuJull/kurllmull servis ta~lInactllgll1l yapanlar. 
g) 	 5231 say til TUrk Ceza Kanunllnun 53 lincli maddesinde belirtilen sLirelcr ge9l11i~ olsa bile: kasten i~lenen 

bir Sllytan dolaYI bir yrl veya daha razla sureyle hapis eezasma ya da affa lIgranll~ olsa bi Ie dey letin 
giiven I igine kar~1 sw;lar. Anayasal dlizenc ve bll dUzen in i~leyi~ine kar~1 sw.;lar. m illi savlll1l11aya kar~1 
sllylar. devlet slrlanna kar~1 sUylar ve casLlsluk. ziml1let irtikap, rli~vet, hlrslzllk, dolandmcrllk. 
sahtecilik, gliveni kCitliye kullanma. hileli itlas. ihaleye tesat kan~ttrlna. edimin ifasma fesat kan~tlrma. 
sUytan kaynaklanan mal varltgl degerlerini aklama veya ka-;:akytllk ve aynl Kanunun Cinsel 
Ookunulmazllga Kar~1 SUylar ba~llkll ikinci KISmll11l1 AltlllCI 8(ilLiIllLinde dlizenlenen maddelerdeki 
sllylardan mahkum olanlar ihalelere katrlamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya verilen yerlerde 
istihdam edilelllczler. 

9- ihaleve katllanlar ihale sartnamesi ve eki bulunan oze) hukiimlerin tUm maddelerini kabullenmis 
SayIllr. ileride bu diizenlemelerin aksine hi~bir talep edemez ve itirazda bulunamazlar. 

10- ihale komisyonll. gerekyesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yaplp yapmamakta serbesttir. Komisyonlann 
ihaleyi yapmama karanna itiraz ed ilemez. 

Aynca okulun huzur, gUvenlik, gizlilik. sagllk, temizlik vb. gibi 6zelliklerini koruyup gt)zetecek 
gLivenirlilikteki ki~i veya kurll~lara kiraya vermeye yetkilidir. 

11- ihale komisyonlart tarafmdan alman ihale kararlan. ita amirlerince karar tarihinden itibaren en gey 15 i~gUnii 

iyinde onaylanlr veya iptal edilir. ita amirince karar iptal cdilirse ihale hOkOmsLiz sayIllr. 


12- ihaleden once "antin yeri g6rlilebilir. 

13- ihale ve kiralama ile ilgili her tiirlti vergi, resim. hary ve diger masratlar yOkleniei tarafll1dan odenecektir. 

14- i~in yaptlma yeri, teslim alma ve teslim etme ~ekil ve ~artlar: ihale ~artnamesinde belirtill1li~tir. 

15- )artllame bedel i olarak allllacak III iktar; ~artname bede I i alll1 mayacaktlr. (~artname Oku I M lid Uri Ugunden 

bedelsiz olarak temin edilebilir.) 

16- ihtilatlann hal mereii U~ak icra Oaireleri ve Mahkemeleridir. 

11- S(izle~menin yUrUrliige ginnesi ita amirinin onaYll1a baglldlr. 


Keyfiyeti ilan olunur. 


