
KANTiN iHALE iLANI 

iLGi: Milli Egitim Bakanhgl Okul Aile Birligi yonetmeligi. 
]- ilimiz Bedriye ve Kadir Uysal Ortaokulu Miidiirliigii kantini Okul Aile Birligi tarafllldan ih;:lincli ~alllSlara 
muhammen bedel tespit komisyonunca belirlenen bedel iizerinden ilgi yonetmelik <,:cr<,:evcsinde 2886 Saydl Devlet 
ihale Kanunun 51 maddesine gore. pazarltk usulU ile kiraya verilecektir. 
Pazarhga Konu Olan Kantinin 

a) Okul Adl :Bedriye ve Kadir Uysal Ortaokulu Miidiirliigii 
b) Telefon ve Faks No :Tel: 231 3004 - 2313004 
c) V.lhk Muhammen Bedel (9Ay) :33.000,00 TL 
d) i~in Siiresi :5 (Be~) yd. 
e) ihalenin Yaptlacag. Yer :il Milli Egitim Miidiirliigii IU~AK 
f) ihalenin VapdacagJ Tarih ve Saat :Tarih : 31108/2021 Sah giinii Saat: 09:50 
g) Ogrenci Mcvcudu :600 
h) Ogrenim ~ekli :Tam 

2- Muhammen bedelin (33.000,00 TL) % IO'u tutannda komisyonca tespit edilen (3.300,00 TL) oranll1da ge<,:ici 

teminat olarak Ziraat Bankasl Giri~imci Subesi nczdindeki TR91 000] 0022 6936 3572 265002 IBAN no '111 

hesabma yatmnak zorundadlr. 

3- iHALE KOMiSYONUNA VERiLECEK EVRAKLAR: 


a) Nlifus cuzdanmm ash veya onayll fotokopisi 

b) ikamctgah belgesi (Son 6 A)' il;erisinde ahnml~) Ev-i~ Telefon ve Cep Telefonu Belirtilecek. 

c) imza SirkUleri (Noter Onayh ASII) 

d) Sabikasl bulunmadlgma dair sablka kayn belgesi ( Son 6 Ay i\erisinde ahnInI~) 


e) Saghk raporu (Son 6 ay i\erisinde almml~). 


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

bedelinin 0;', 10' u) 

g) ilgili EsnafOdasmdan adma kaynll kantin i~letmesi olmadlgma ve ihalelerden yasaklama Karan bulunmadlgma dair 
aldlgl beige. 

h) Ogrenim Belgesi (Ash veya Onayh Fotokopisi olacaktJr.) 
i) Sartname (Okul Miidiirlilgiinden Ahnaeak) 
j) Kantin i~letmeciligi Mesleki Yeterlilik Belgesi; Kantin i~letmeciligi meslek dall. 06.02.2006 tarih ve 26072 sayIlI 

Resmi Gazete yaYlInlanarak 3308 Saydl Mesleki Egitim Kanllllull kapsamllla almdlgmdan. Oklll Aile Birligi 
Yonetmeligine gore yapllacak ihale ve i~lemlerde ilgi yOnetmeligin 20. maddesinin 4. fIkrasmca katlllmCllardan 
"05.06.1986 tarih ve 3308 Saylll Mesleki Egitim Klll1unu hiikiimlerine gore kantincilik alanmda ahnml~ 
ustahk belgesi olma ~artJ aramr. Ancak katlhmcllarm hi\ birisinde ustahk belgesi buiunmamasl durumunda 
kantin i~letmeciligi iizerine i~yeri ac;ma belgesi, kalfahk, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma 
~artl aranacaktlr." (Kantin i$letmeciligi Uzerine UstalIk belgesi olanlar onceliklidir.) 

k) 	 UsulUne uygun olarak haZirlanml$ ihale zartlan: istenilen evraklar tam ve eksiksiz olarak bii)'iik bir zarfa 
konularak kapatIlacak ve zarfm iizerine isteklinin adl soyadl a\,lk adresi ile teklifin hangi i~e ait oldugu 
yazllarak zarfm kapatllan klsml istekli tarafmdan imzaladlktan sonra ihale saatinde ba~vurularm sunulacagl 
yere teslim edecektir. (Teklifler 2886 SaY"1 Devlet ihale Kanullunun PazarlIk usulU ba$hkh 50. Madde hUkmU 
geregi komisyon tarafmdan bir Veya daha fazla istekliden yazIlI veya stizlU teklif almak ve bedel Uzerinde anla~l1lak 
sureti ile yapliaeaktlL) 

I) lhaleye katliacak i$tirak;;i ve OkllliKllrum MiidUrii tarafmdan imzalanan (Ek-2 yer gordU belgcsi) 

m) I.nci teklif mektubu. 


4- iHALE UZERiNDE KALAl\,J iSTEKLiDEl\,J iSTENECEK EVRAKLAR: 
Yuklenici ihale kararmm kendisinc teblig tarihinden itibaren 1 0 i~ gunii h;in de: 

a) Kesin Teminat ihale Uzerinde kalan istekli, s6zlc~me imzalanmadan %6 kesin tcminatl yatmnak zorllndadll·. 
b) ilk aylll KiraSI (ilgili Okul-Ailc Birligi hesabma yatlrdlgll1a dair dekontun bir nlishasl okllia teslim 

edilecektir. ) 

e) Vergi borcu yoktur belgesi (Vergi Dairesi MiidlirlUgiinden) 

d) idarenin istemesi DurUlllunda: Hakklllda Herhangi bir icra, bon,: takibi ve mahkellle karan olmadlglna dair 

beige istene bilir ve aynea idarece gUvenlik sorll~maSI kapsamlllda il Emniyct Miidiirliigii ile giivenlik 
sorll~turmasl i<,:in i Igi Ii kurllmla yaZl~ma yaptlabil ir.( Gliven I ik sorll~tllrmaSI sonucu. olumsuz olmasl 
durllmunda ge;;ici teminat okul aile birligi hcsabllla irat kaydedilir.) 

e) 	 St1zle.;;me imzalanmadan (a), (b), (e) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeleri yiiklenici ihale karann teblig tarihi 
itibariyle 10 i;; giinii i~inde idarcye belge1cri teslim etmek zorundachr. Bclgeler tcslim edilmcden soz\c;;mc 
imzalanmayacaktlr. 



t) 	 Arz Bedeli Sozlesme imzalandlktan I 0 i~ giinU i9inde Defterdarllk/Mal MUdUrlUgiine yatmlacak dekontun 
bir nUshasl okul idaresinc teslilll edileecktir. 

5- Bu ilan, 21108/2021 Cumartesi giinii saat 08:00' den, 30/08/2021 Pazartesi giinii saat 17:00'a kadar, 
il Milli Egitim MlidiirlUgli ilan panosunda, bagh olduklart Illuhtarllk veya Belediye ilan Panosuna, Okul ilan 
Panosunda ve ilgili ycrlerde aslll kalacaktlL 

6- ihaleye katlllllak isteyen gen;ek ki~iler 3.llladdede yer alan belgeleri haZiriayarak 31108/2021 tarih ve 
saat 09:50'ye kadar iI Milli Egitim ~vHidlirli.igli Sllbe Mlidlirli Ahlllet Tllran yCZCK 'Un odasll1da ihale 
komisyonu Ba~kanhgll1a teslim edileeektir. Bununla ilgili olarak i~tirak9ilere cvrak teslim almdl belgesi 
veri Ieeektir. 

7- iHALEYE KATlLACAK KrsiLERDE ARANILACAK SARTLAR: 
a) T.c. vatanda~l olmak 
b) Yliz klzartlel sU9tan hUkiim giymcmi~ olmak 
e) ihaleye vekaletlc girilmcz. Kantin bizzat yUldellici tarafllldan t;:ah~tlrllacakhr. Kantin ba:;;kasl 

Tarafl11dan yah~tlfllamaz. resmi veya gayri resmi devir ve temlik yapJlamaz. 
d) Ba~ka Okul kantini i~letiyor olmamak. 
e) Geryek Ki~i olmak (Vaklfveya Tlizel Ki~i Olmamak) 
1) Sagltk yonUnden sakmeall olmamak 
g) Oneelikle kantin i~letmeeiligi ustaltk belgesi olma ~artl aral1lr. yoksa ise i~yeri a9ma belgesi, kalfallk, kurs 

bitirme belgelerinden cn az birine sahip olma ~artl aranacakhr. 

8- iHALEYE KATlLAMAYACAK OLANLAR: 
a) ihale Komisyonu ba:;;kanl vc Uyeleri ile birligin y6netim ve denetim kurulu liyclerinin ikinci 
dereceye Kadar kan ve kaYIIl hlslInlafl ihaleye katJlamaz. 
b) Daha once kalltin. aC;lk alan, salon ve benzeri yerleri ahp ta teminatl yakanlar, belirli sUre c;a"~ttrlp 
blrakanlar ve denetimlerde hakklllda olumsuz tutanak tutulanlar bir ytl sUrcyle ihaleye kattlamaz. 

c) iI Milli Egitim MUdiirlUgUne bagll okul veya kurumlarda daha ()nce kantin i~letip te kira borclI 

olanlar. 

d) ihaleye vaklf ve tUzel ki~iler katJlamaz. 

e) Vergi borcu bllilinaniar. 

t) ihalesine katddlgl okulun/kurumlln servis ta~1Il1acllJgll11 yapanlar. 

g) 5237 saY"1 TUrk Ceza Kanunul1L1n 53 lineU maddesinde beliltilen siireler gec;mi~ olsa bile: Kasten i~lenen 


bir sLl9tan dolaYI bir ytl veya daha fazla sUreyle hapis cezasma ya da affa llgraml~ olsa bile devletin 
gUvenligine kar~1 sw;lar. Anayasal diizene ve bu dUzenin i~leyi~ine kar~1 sLH;:lar, milli savllnmaya kar~l 
s1l9iar, devlet sirlarllla kar~l s1l91ar ve easLlslllk, zimmet, irtikap, rii~vet hlrslzllk, dolandlflclilk. 
sahtecilik, giiveni k6tUye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kafl~tlrma. edimin ifasma jesat kart~ttrlna, 
suc;tan kaynaklanan mal varllgl deger1erini aklama vcya kayakc;Jilk ve ayl1l Kanunun Cinsel 
Dokunulmazhga Kar~l Suc;lar ba~llkh ikinci KISmll1111 Altmc! Bc)lUmUnde dOzenlenen maddelcrdeki 
suc;lardan mahklllll olanlar illalclere katdamazlar ve oklll-aile birliklerince kiraya veri len yerlerde 
istihdam edilemezlcr. 

9- ihaleye katdanlar ihale sartnamesi ve eki bulunan ozel hukumlerin tum maddelerini kabullenmis 
savlhr. iIeride bu diizenlemelerin aksine hil;bir talep edemez ve itirazda bulunamazlar. 

10- ihale komisyonu. gerekc;esini kararda belirtl1lek sLlretiyle ihaleyi yaplp yapmamakta serbesttir. Komisyonlann 
ihaleyi yapmama karartna itiraz cdilcmcz. 

Aynca okulun hUZllf, gUvenlik, gizlilik. sagllk. temizlik vb. gibi ozclliklerini koruyup gozeteeek 
gUvenirliliktcki ki~i veya kLlru~lara kiraya vcrl11eye yetkilidir. 

11- ihale kOl11isyonlan tarafllldan alll1an ihale kararlan. ita amirlerince karar tarihindcn itibaren en get;: 15 i~gUnii 


iyinde onaylalllr veya iptal edilir. ita amirincc karar iptal edilirse ihale hnknmsiiz sayIlIr. 


12- ihaleden once kantin yeri gorUlebilir. 

13- ihale vc kiralama ile ilgili her tlirIii vergi. resim, har~ ve diger masratlar ylikleniei tarafll1dan odenceektir. 

14- i~in yap II 111 a yeri. teslil11 alma ve tcslim etme ~ekil ve ~artlar: ihale ~arinamesinde belirtilmi~tir. 

15- ~artname bedcl i olarak allllacak Illiktar: ~ariname bedcli allllmayacaktif. (Sariname Okul \It iidurliigiinden 

bcdelsiz olarak tcmin edilebiliLI 

16- fhtilatlafll1 hal mereii U~ak icra Daireleri ve Mahkemeleridir. 

17- S6z1e~menin yUriirlOge girmesi ita amirinin onaYllla baglIdlr. 


Keyfiyeti ilan olunur. 


