
KANTiN iHALE iLANI 

iLGi: Milli Egitim Bakanhg1 Okul Aile Birligi Yonetmeligi. 
1- ilimiz Aydm Toran ilkokolo Miidiirliigii kantini Okul Aile Birligi tarafmdan tic;:tincti ~alllSiara muhammen 
bedel tespit komisyonunca belirlenen bedel tizerinden ilgi yonetmelik 
Kanunun 51 /g maddesine gore, pazarhk usulti ile kiraya verilecektir. 

Pazarld!a Konu Olan Kantinin 

c;:erc;:evesinde 2886 Sayi11 Devlet ihale 

a) Okul Ad1 

b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 

Telefon ve Faks No 

Ydhk Muhammen Bedel (9Ay) 

i~in Siiresi 
ihalenin Yapdacag1 Y er 

ihalenin Yapdacag1 Tarih ve Saat :Tarih 
Ogrenci Mevcudu 

Ogrenim ~ekli 

:Aydm Toran ilkokulu Miidiirliigii 

:Tel: 231 57 65-231 57 64 
:6.500,00 TL 

:5 (Be~) yd. 
:il Milli Egitim Miidiirliigii fU~AK 
: 07/10/2021 Per~embe giinii Saat: 10:00 
:300 
:Tam 

2- Muhammen bedelin (6.500,00 TL) %I O' u tutannda komisyonca tespit edilen (650,00 TL) oranmda gec;:ici 
teminat olarak Ziraat Bankas1 Hahpazan U~ak 1;iubesi nezdindeki TR91 0001 0022 6985 6801 1950 02 !BAN 
no'lu hesabma yatlrmak zorundad1r. 
3- iHALE KOMiSYONUNA VERiLECEK EVRAKLAR: 

a) NUfus cUzdanmm ash veya onayh fotokopisi 
b) ikametgah belgesi (Son 6 Ay i~erisinde ahnm1~) Ev-i~ Telefon ve Cep Telefonu Belirtilecek. 
c) imza Sirktileri (Noter Onayh Asii) 
d) Sab1kas1 bulunmad1gma dair sab1ka kay1t belgesi (Son 6 Ay i~erisinde ahnm1~) 
e) Saghk raporu (Son 6 ay i~erisinde ahnm1~). 
f) Girmek istedigi okul i<yin belirtilen ge<yici teminat1 yat1rd1gma dair makbuz. (Bir ytlhk tahmin edilen kira 

bedelinin% tO'u) 
g) ilgili Esnaf Odasmdan adma kay1th kantin i~letmesi olmad1gma ve ihalelerden yasaklama karan bulunmad@na dair 

ald1g1 beige. 
h) Ogrenim Belgesi (Ash veya Onayh Fotokopisi olacakhr.) 
i) ~artname (Okul Miidiirliigiinden Almacak) 
j) Kantin i~letmeciligi Mesleki Yeterlilik Belgesi; Kantin i~letmeciligi meslek dah, 06.02 .2006 tarih ve 26072 sayi11 

Resmi Gazete yay1mlanarak 3308 Sayi11 Mesleki Egitim Kanunun kapsamma almd1gmdan, Okul Aile Birligi 
Yonetmeligine gore yapilacak ihale ve i~lemlerde ilgi yonetmeligin 20. maddesinin 4. f1krasmca katihmciiardan 
"05.06.1986 tarih ve 3308 Saytlt Mesleki Egitim Kanunu hiikiimlerine gore kantincilik alanmda ahnmt~ 
ustahk belgesi olma ~arh aramr. Ancak kahhmciiarm hi~ birisinde ustahk belgesi bulunmamas1 durumunda 
kantin i~letmeciligi iizerine i~yeri a~ma belgesi, kalfahk, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma 
~artt aranacakttr." (Kantin i~letmeciligi Ozerine Ustahk belgesi olanlar onceliklidir.) 

k) UsuiUne uygun olarak haZirlanmi~ ihale zartlan ; istenilen evraklar tam ve eksiksiz olarak biiyiik bir zarfa 
konularak kapahlacak ve zarfm iizerine isteklinin adt soyadt a~tk adresi ile teklifin hangi i~e ait oldugu 
yaztlarak zarfm kapattlan ktsmt istekli tarafmdan imzaladtktan sonra ihale saatinde ba~vurularm sunulacagt 
yere teslim edecektir. (Teklitler 2886 Sayi11 Devlet ihale Kanununun Pazarhk usulii ba~hkh 50. Madde hiikmli 
geregi komisyon tarafmdan bir veya daha fazla istekliden yazii1 veya sozlii teklif almak ve bedeliizerinde anla~mak 
sureti ile yapllacakt1r.) 

I) ihaleye katilacak i~tirak<yi ve Oku l/Kurum Miidiirli tarafmdan imzalanan (Ek-2 yer gordii belgesi) 
m) l.nci teklif mektubu. 

4- iHALE UZERiNDE KALAN iSTEKLiDEN iSTENECEK EVRAKLAR: 
Yiiklenici ihale kararmm kendisine teblig tarihinden itibaren 10 i~ giinii i~in de: 

a) Kesin Teminat; ihale Ozerinde kalan istekli , sozle~me imzalanmadan %6 kesin teminat1 yat1rmak zorundad1r. 

b) ilk aym Kiras1 (ilgili Okui-Aile Birligi hesabma yatirdigma dair dekontun bir ntishas1 okula teslim 

edilecektir.) 

c) Vergi borcu yoktur belgesi (Vergi Dairesi MtidOrlOgOnden) 

d) idarenin istemesi Durumunda; Hakkmda Herhangi bir icra, bore;: takibi ve mahkeme karan olmad1gma dair 

beige istene bilir ve aynca idarece glivenlik soru~mas1 kapsammda il Emniyet MtidtiriOgO ile gtivenlik 

soru~turmas1 ic;:in ilgili kurumla yaZI~ma yapiiabilir.( GUvenlik soru~turmas1 sonucu, olumsuz olmas1 

durumunda gec;:ici teminat okul aile birligi hesabma irat kaydedilir.) 

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



- f) Arz Bedeli Sozle~me imzaland1ktan 10 i~ gUnU i<;inde Defterdarhk/Mal MUdlirlligline yat1nlacak dekontun 

bir nUshas1 okul idaresine teslim edilecektir. 

5- Bu ilan, 27/09/2021 Pazartesi giinii saat 08:00' den, 06/10/2021 <;::ar~amba giinii saat 17:00'a kadar, 
il Milli Egitim MUdUriUgU ilan panosunda, bagh olduklan muhtarhk veya Belediye ilan Panosuna, Okul ilan 
Panosunda ve ilgili yerlerde asii1 kalacakt1r. 

6- ihaleye kattlmak isteyen gerc;ek ki~iler 3.maddede yer alan belgeleri haZirlayarak 07/10/2021 tarih ve 
saat 10:00'a kadar il Milli Egitim Mi.idi.irltigli Sube Mi.idi.iri.i Ahmet Turan YDZOK' i.in odasmda ihale 
komisyonu Ba~kanhgma teslim edilecektir. Bununla ilgili olarak i~tirakc;ilere evrak teslim almd1 belgesi 
verilecektir. 

7- iHALEYE KATILACAK KiSiLERDE ARANILACAK SARTLAR: 
a) T.C. vatanda~I olmak 
b) Yi.iz kizartiCI su<;tan hi.iki.im giymemi~ olmak 
c) ihaleye vekiiletle girilmez. Kantin bizzat yi.iklenici tarafmdan <;ah~tmlacakt1r. Kantin ba~kas1 

Tarafmdan <;ah~t1nlamaz, resmi veya gayri resmi devir ve temlik yapilamaz. 
d) Ba~ka Okul kantini i~letiyor olmamak. 
e) Gerc;ek Ki~i olmak (Vak1fveya Ttizel Ki~i Olmamak) 
f) Saghk yon linden sakmcah olmamak 
g) Oncelikle kantin i~letmeciligi ustahk belgesi olma ~art1 aran1r, yoksa ise i~yeri a<;ma belgesi, kalfahk, kurs 

bitirme belgelerinden en az birine sahip olma ~art1 aranacakt1r. 

8- iHALEYE KATILAMA Y ACAK OLANLAR: 
a) ihale Komisyonu ba~kam ve i.iyeleri ile birligin yonetim ve denetim kurulu i.iyelerinin ikinci 
dereceye kadar kan ve kaym hisimlan ihaleye katilamaz. 
b) Daha once kantin, ac;1k alan, salon ve benzeri yerleri ahp ta teminat1 yakanlar, belirli stire c;ah~t1np 
b1rakanlar ve denetimlerde hakkmda olumsuz tutanak tutulanlar bir yii stireyle ihaleye katilamaz. 
c) il Milli Egitim Mi.idlirltigtine bagh okul veya kurumlarda daha once kantin i ~ letip te kira borcu 
olanlar. 
d) ihaleye vak1fve ti.izel ki~iler katiiamaz. 
e) Vergi borcu bulunanlar. 
f) ihalesine katiidigi okulun/kurumun servis ta~Imacihgmi yapanlar. 
g) 5237 sayii1 Turk Ceza Kanununun 53 tincti maddesinde belirtilen si.ireler gec;mi~ olsa bile; kasten i~lenen 

bir suc;tan dolay1 bir yii veya daha fazla si.ireyle hapis cezasma ya da affa ugram1~ olsa bile devletin 
gtivenligine kar~I suc;lar, Anayasal dtizene ve bu dtizenin i ~leyi~ine kar~1 suc;lar, milll savunmaya kar~I 
su<;lar, devlet s1rlanna kar~I suc;lar ve casusluk, zimmet, irtikap, rti~vet, hirsizhk, dolandincihk, 
sahtecilik, gi.iveni koti.iye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kan~tmna, edimin ifasma fesat kan~t1rma, 
su<;tan kaynaklanan mal varhg1 degerlerini aklama veya kac;ak<;1hk ve aym Kanunun Cinsel 
Dokunulmazhga Kar~1 Su<;lar ba~hkh ikinci K1smmm Altmc1 BoiUmi.inde di.izenlenen maddelerdeki 
su<;lardan mahkum olanlar ihalelere katiiamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya verilen yerlerde 
istihdam edilemezler. 

9- ihaleye katdanlar ihale sartnamesi ve eki bulunan ozel hiikiimlerin tiim maddelerini kabullenmis 
saydtr. ileride bu diizenlemelerin aksine hi~bir talep edemez ve itirazda bulunamazlar. 

10- ihale komisyonu, gerek<;esini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yap1p yapmamakta serbesttir. Komisyonlann 
ihaleyi yapmama karanna itiraz edilemez. 

Aynca okulun huzur, gi.ivenlik, gizlilik, saghk, temizlik vb. gibi ozelliklerini koruyup gozetecek 
gi.ivenirlilikteki ki~i veya kuru~lara kiraya vermeye yetkilidir. 

11- ihale komisyonlan tarafmdan ahnan ihale kararlan , ita amirlerince karar tarihinden itibaren en ge<; 15 i~gi.ini.i 
i<;inde onaylamr veya iptal edilir. ita amirince karar iptal edilirse ihale htiki.imstiz sayi11r. 

12- ihaleden once kantin yeri gortilebilir. 
13- ihale ve kiralama ile ilgili her ttirlti vergi, resim, hare; ve diger masratlar ytiklenici tarafmdan odenecektir. 
14- i~in yapdma yeri , teslim alma ve teslim etme ~ekil ve ~artlar : ihale ~artnamesinde belirtilmi ~tir. 
15- Sartname bedeli olarak almacak miktar; ~artname bedeli ahnmayacaktir. (Sartname Okul Mi.idtirli.igi.inden 
bedelsiz olarak temin edilebilir.) 
16- ihtilaflann hal mercii U~ak icra Daireleri ve Mahkemeleridir. 
17- Sozle~menin yi.iri.irli.ige girmesi ita amirinin onayma baghd1r. 


