
KANTiN iHALE iLANI 

iLGi: Milli Egitim Bakanilgl Okul Aile Birligi yonetmcligi. 

1- ilimiz Halk Egitimi Merkezi Miidiirliigii kantini Okul Aile Birligi taraflndall i'lyUncU ~al1lSlara muhammen 

bedel tespit komisyonunca belirlcnen bedel iizerinden ilgi yonetmelik yen;evesinde 2886 SayJll Devlet Ihale 

Kanullun Sl/g maddesine gore, pazarltk usuli'l ile kiraya verilecektir. 

Pazarhga Konu OJan Kantinin 

a) Okul Adl :Halk Egitimi Merkezi Miidiirliigii 

b) Telefon ve Faks No :Tel: 2233994  223 to 29 
c) Ytlhk Muhammen Bedel (9Ay) :6.050,00 TL 
d) i~in Siiresi :5 (Be~) yd. 
e) ihalenin Yapilacagi Yer :il Milli Egitim Mtidiilrltigti IU~AK 
f) ihalenin Yapilacagi Tarih ve Saat :Tarih : 18/11 0/2021 Pazartesi giln ii Saat: 09:30 

g) Ogrenci Mevcudu :3S0 

b) Ogrenim ~ekli :Tam 

2- Muhammen bedelin (6.050,00 TL) % 1O'll tutannda komisyollca tespit edilcll (605,00 TL) oral1l11da geyici 

teminat olarak Ziraat Bankasl ismet Pa~;a Caddesi U~ak ~ubesj nezdindeki TR78 oOOt 0017 5878 8233 3850 

OtlBAN no'lu hesabtna yatlfll1ak zorundadlr. 

3- iHALE KOMiSYONUNA VERiLECEK EVRAKLAR: 


a) Ni1fus cOzdanlnln ash veya onayh fotokopisi 

b) ikametgah belgesi (Son 6 Ay i\,erisinde ahnrnl~) Ev-h Telefon ve Cep Teldonu Belirtilecek. 

e) imza SirkOleri (Noter Dnayh AslI) 

d) Sabikasl bulunmadlgll1a dair sablka kaylt bt:lgesi ( Son 6 A) iI;erisinde almml~) 


e) Sagltk raporu (Son 6 ay it;erisinde ahnml~). 


t) Girmek istedigi okul i~in belirtilen gec;ici terninatl yatlrdlgll1a dair ll1akbuz. (Bir Yllhk tahmin edilen kira 
bedelinin % 1O'u) 

g) ilgili EsnafOdaslt1dan adlt1a kaYltl1 kantin i~letmesi olmadlgma ve ihalelerden ya"aklama karan bulunmadlgm3 dair 
aldlgl beige. 

h) Ogrenim Belgesi (Ash ve}a Dnayh Fotokopisi olacaktlr.) 
i) Sartname (Dlml Mlidiirlilgiinden Almacak) 
j) Kantin i~letmeciligi Mesleki Yeterlilik Belgesi; Kantin i~letmeeiligi meslek dah. 06.02.2006 tarih ve 26072 saYll1 

Resmi Gazete yaYlllllanarak 3308 Saytll Mesleki Egitirn Kanunun kapsamma ahndlgmdan. Okul Aile Birligi 
Y5netllleligine g(}re yapdaeak ihale ve i~lemlerde ilgi yonetmeligin 20. maddesinin 4. flkrasmea katIlll1lctiardan 
"05.06.1986 tarih ve 3308 Saylh Mesleki Egitim Kannnu hiikiimlerine gore kantincilik alanmda ahnml~ 
ustahk belgesi olma ~artl aramr. Ancak katlhrncllann hit; birisinde ustahk belgesi bulunmamasl durumunda 
kantin i~letm~'ciligi iizerine i~yeri al;ma belgesi, kalfahk, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma 
~arh aranacaktlr." (Kantill i~letmecil Ozerine Ustallk belgesi olanlar i.inceliklidir.) 

k) 	 UsulOlle uygull olarak haZlrlal1ml~ ihale zartlan; istenilen evraklar tam ve eksiksiz olarak bliylik bir zarfa 
konularak kapatllacak ve zarfm iizerine isteklinin adl soyadl al;lk adresi ile teklifin hangi i~e ait oldugu 
yazllarak zarfm kapatllan klsml istekli tarafmdan irnzaladlktan sonra ihale saatinde ba~vurularm sunulacagl 
yere teslim edecektir. (Teklifler 2886 Saylil Devlet ihale Kanunut1ul1 Pazarltk usulli ba~ltkll 50. Madde hOkmO 
geregi komisyon taraflndan bir veya daha fazla istekliden yazdi veya s5ziU teklif almak ve bedel Uzerinde anla~mak 
sureti iIe yapdaeaktlL) 

I) ihaleye kattlacak i~tirakc;i ve OkuliKurull1 MOdOrU tarafllldan ill1zalanan (Ek~2 yer gordU belgesi) 
Ill) I.nei teklif mektubu. 

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

a) Kesin Teminat: ihale iizerinde kalan istekli, sozle~l11e imzalanmadan %6 kesin tClllinati yatlrmak zorundadlr. 
b) ilk aylll Kirasl (ilgili Okul-Aile Birligi hesabll1a yatlrdlgll1a dair dekontun bir ni.ishasl okula teslim 

edilecektir.) 
c) Vergi boreu yoktur belgesi (Vergi Dairesi MiidUrliigUnden) 
d) 	 idarenin istemesi Durumunda: Hakklllda Herhangi bir iera. bory takibi ve mahkellle karan olllladlgll1a dair 

beige istcne bilir ve aynca idarece gUvenlik soru~l11asl kapsal11l11da il Emniyet MUdUrHigJi ile glivenlik 
soru~turmasl ir;in ilgili kurumla yaZl~ma yapdabilir.( GUvenlik soru~turl11aSl SOI1UClI. olumslIz ollllasl 
durumunda geyici teminat okul aile birligi hesabilla irat kaydedilir.) 

e) 	 Sozle~me imzalanmadan (a). (b), (c) ve (d) bentlerinde belil1i1en belgelcri yiiklcnici ihalc kararm teblig tarihi 
itibariylc 10 i~ gUnU i<;:inde idarcye belgderi teslim etmek zorllndadlr. Belgcler tcslim cdilmcden sozle~me 
imzalanmayaeaktlr. 



t) 	 Arz Bedeli Sozle~me imzalandlktan 1 0 i~ giinii i~inde Detlerdarhk/Mal MUdnrliigune yatlrllacak dekontun 
bir niishasl okul lidaresine tesl im ed i lecektir. 

5- Bu ilan, 08/10/2021 Cuma giinii saat 08:00' den, 17/10/2021 Pazar giinii saat 17:00'a kadar. il Milli 
Egitim MiidUrlUgU ilan panoslll1da, bagh oldllklan l11uhtarltk veya Belediye iIan Panosuna, Oklll iIan 
Panosunda ve ilgili yerlerde as!ll kalacakttr. 

6- ihaleye katdmak isteyen geryek ki~iler 3.maddede yer alan belgeleri haztrlayarak 18/10/2021 tarih ve 
saat 09:30'a kadar il Milli Egitim MUdUrliigii SlIbe MUdUrU Hasan KAHRAMA~ 'lin odaslI1da ihale 
komisyonu Ba~kanllgll1a kslim edilecektir. BUllllllla ilgili olarak i~tirakyilerc cvrak teslim alll1dl belgesi 
veri lecektir. 

7- iHALEYE KATILACAK KisiLERDE ARANILACAK SARTLAR: 
a) T.e. vatanda~1 olmak 
b) Yiiz klzarttCI sw;:tan hiikUm giymemi~ olmak 
c) ihaleye vekaletle girilmez. Kantin bizzat yiiklenici tarafll1dan ya"~tlnlacaktlr. Kantin ba~kasl 

Tarafllldan ~ah~tll'llamaz. resmi veya gayri resmi devir ve temlik yapilamaz. 
d) Ba~ka Okul kantini i~letiyor olmamak. 
e) Geryek Ki~i olmak (Vaklfveya Tiizel Ki~i Olmamak) 
t) Sagllk yoniinden sakll1call olmamak 
g) ()ncelikle kantin i~letmecjligi ustaltk belgesi olma ~aJ11 aranlr. yoksa ise i~yeri ayma belgesi, kalfaltk. kllrs 

bitirme belgelerinden en az birine sahip olma ~artl aranacaktlr. 

8- iHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR: 
a) ihale Komisyonll ba~kanl ve Uyeleri ile birligin YOlletim ve denetim kurulll iiyelcrinin ikinci 
dercceye kadar kan ve kaYlll hlslmlan ihaleye katllamaz. 
b) Daha once kantin, aylk alan. salon ve benzeri yerleri altp ta teminatl yakanlar, belirli siire 9alt~tlnp 
blrakanlar ve denetimlerde hakklnda olumslIz tutanak tutulanlar bir yll slireyle ihaleye kattlamaz. 
c) il Milli Egitim MiidUrlligiine bagh okul veya kurumlarda daha once kantin i~letip te kira borcu 
olanlar. 
d) ihaleye vaktfve tUzel ki~iler katllamaz. 
e) Vergi borcll bu lunanlar. 
f) 	 ihalesine katildlgl oklllun/kurlll11l1n servis ta$lmactilgll11 yapanlar. 
g) 	 5237 saYl1t nirk Ceza Kanlll1UnUn 53 iineli maddesinde belirtilen siireler geyl11i~ olsa bile: Kasten i~lenen 

bir sUytan dolaYI bir ytl veya daha tazla stireyle hapis cezaslna ya da ana lIgral11l~ 015a bile devletin 
giivenligine kar~1 su<;lar, Anayasal dUzene ve btl diizenin i!?leyi~ine kar~1 sU9lar, milli savul1maya kar~1 
suyiar. devlet sirianna kar~1 su~lar ve casusluk. zimmet. irtikilp, rli~vet. hlrslzltk. dolandlnctllk, 
sahtecilik, gliveni kotliye kullanma, hileli iflas. ihaleye tesat kart~tlrma. edimin itasllla fesat kan~tll'lna. 
s1l9tan kaynaklanan mal varllgl degerlerini aklama veya ka9ak9111k ve ayn I Kal1l1nul1 Cil1sel 
DokllnulmaziJga Kar~1 Sw;lar ba~llkiJ ikinci Klsmll1ln Altll1cI BolUmlinde dlizenlenen maddelerdeki 
sllylardan mahkum olanlar ihalelere kattlamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya veri len yerlerde 
istihdam ed i lemezler. 

9- ihaleve kattlanlar ihale sartnamesi ve eki bulunan ozel hiikiimlerin tUm maddelerini kabullenmis 
sayll.r. ileride btl diizenlemelerin aksine his;bir talep edcmcz ve itirazda bllilinamaziar. 

10- ihale komisyol1l1. gerekyesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yaplp yapl11amakta serbesttir. Komisyonlal'lll 
ihaleyi yap mama karanna itiraz edilemez. 

Aynea okullin huzur. glivenlik. gizlilik. sagltk. temizlik vb. gibi ozelliklerini koruyup gozctecek 
giivenirlilikteki ki~i veya kuru~lara kiraya vermeye yetkilidir. 

11- ihale komisyonlan tarafll1dan allnan ihale kararlan, ita amirle:rince karar tarihinden itibaren en ge9 IS i~giinii 

i9inde onaylanlr veya iptal edilir. ita al11irinee karar iptal edilirse ihale hiikUmsUz saytllr. 


12- ihaleden ijnce kantin yeri gl1riilebilir. 

13- ihale ve kiralama ile ilgili her tUrlii vergi. resim, han; ve diger masraflar yiiklenici tarafilldan odenecektir. 

14- i~in yaptll11a yeri, teslim alma ve teslil11 etme ~ekil ve ~artlar: ihaJe ~al1l1amesinde beliI1ilmi:;;tir. 

15- Sartname bedeli olarak alll1acak miktar: ~artname bedeli alll1mayacaktlr. (~artname Okul MUdlirlUgUnden 

bedelsiz olarak temin edilebilir.) 

16- ihtilaflann hal mercii U~ak icra Daireleri ve \1ahkemeleridir. 

17- Sozle~l1lenin yiirUrliige girmesi ita amirinin onaYll1a bagltdll'. 


Keyfiyeti Han oilinur. 


