
KANTiN iHALE iLANI 


iLGi: Milli Egitim BakaniJgl Okul Aile Birligi yonetmeligi. 
1- ilimiz Nuri ~eker iIkokulu Mudurliigii kantini Oklll Aile Birligi tarafllldan U~ilncil ~ahlslara muhammcn bcdel 
tespit komisyonunca belirlenen bcdel ilzerinden ilgi yonetmelik ~er~evesinde 2886 SayJll Devlet ihale Kanunun 
Sl/g maddesine gore, pazarllk llsulU jlc kiraya verilcccktir. 
Pazarhga Konu Olan Kantinin 

a) Okul Ad) :Nuri Seker ilkokulu Miidiirliig,ii 
b) T elefon ve Faks No :Tel: 2240321  2240322 
c) Ydhk Muhammen Bedel (9Ay) :6.000,00 TL 
d) i!,in Siiresi :5 (Be~) yd. 
e) ihalenin YapJlacagJ Yer :il Milli Egitim Miidiilrliigii IUSAK 
1) ihalenin Yapdacag) Tarih ve Saat :Tarih : 18110/2021 Pazartesi giinii Saat: 10:00 
g) (')grenci Mevcudu :215 
h) (~grenim Sekli :Tam 

2- Muhammtm bedelin (6.000,00 TL) % JO'u tutannda komisyonca tespit edilen (600,00 TL) oranmda geyici 

teminat olarak Ziraat Bankasl ismet Pa~a Caddesi lJ~ak ~ubesi nezdindeki TR46 0001 0017 5855 2352 2250 

03 IBAN no 'Iu hesabll1a yatlrmak zorundadlr. 

3- iRALE KOMiSYONUNA VERiLECEK EVRAKLAR: 


a) Nufus cUzdanmm ash veya onayll fotokopisi 

b) ikametgah belgesi (Son 6 Ay i~erisinde ahnml~) Ev-i~ Telefon ve Cep Telefonu Helirtilecek. 

c) imza Sirki.ileri (Noter Onayh AsJl) 

d) Sablkasl bulunmadlglna dair sablka kaylt belgesi ( Son 6 Ay i~erisinde ahnml~) 


e) Sa~~lIk raporu (Son 6 ay i~erisinde ahnml~). 


f) Girmek istedigi okul i~in belirtilen ge~ici teminatl yatJrdlgma dair makbuz. (Bir yJlhk tahmin edilen ki ..a 

bedelinin Iyo 10'u) 

g) Ilgili Esnaf Odasmdan adma kaYlth kantin i~letmesi oJmadlgll1a ve ihalelerden yasaklama karan bulunmadlgllla dair 
aldl~1 beige. 

h) Ogrenim Belgesi (Ash veya Onayh Fotokopisi olacaktlr.) 
i) $altname (Okul Miidiirlilgiinden Almacak) 
j) Kantin hletmeciligi Mesleki Yeterlilik Belgesi; Kantin L!iletmeciligi meslek dall. 06.02.2006 tarih ve 26072 sayJlI 

Resmi Gazete yaYllnlanarak 3308 Saylll Mesleki Egitim Kanunun kapsamma almdlgll1dan. Okul Aile Birligi 
Yoretmeligine gore yapJlacak ihale ve i~lemlerde ilgi yonetmeligin 20. maddesinin 4. t'tkrasmca katllllllcJlardan 
"05.06.1986 tarih ve 3308 SaYlh Mesleki Egitim Kanunu hiikiimlerine gore kantincilik alamnda ahnml~ 
ust~lhk belgesi olma ~artl aramr. Ancak katlhmCllann hi.; birisinde ustahk belgesi buiunmamasl durumunda 
kantin i~letmeciligi iizerine i~yeri a~ma belgesi, kalfahk, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma 
~arh aranacakttr." (Kantin i~letmeciligi Ozerine Ustallk belgesi olanlar onceliklidir.) 

k) 	 UsulUne uygun olarak hazlrlanml';> ihale zarflan; istenilen evraklar tam \Ie eksiksiz olarak biiyiik bir zarfa 
konularak kapatllacak ve zarfm iizerine isteklinin adl soyadl a~lk adresi ile teklifin hangi i~e ait oldugu 
yaz,l!arak zarfm kapatllan klsml istekli tarafmdan imzaladlktan sonra ihale saatinde ba~vurularm sunulacagl 
yere teslim edecektir. (Teklifler 2886 SaY"1 Devlet ihale Kanununun Pazarhk usuIU ba,;>llkh 50. Madde hUkmU 
gert:gi komisyon tarafll1dan bir veya daha Yazla istekliden yazdI veya sozlii teklif almak ve bedel Uzerinde anla~mak 
sureti ile yapJlacaktlr.) 

I) ihaleye katllacak i~tirdk~i ve OkullKurum MUdUr[i tarafindan imzalanan (Ek-2 yer gordO belgesi) 
m) I.nc:i teklif mektubu. 

4- iRALE (;ZERiNDE KALAN iSTEKLiDEN iSTENECEK EVRAKLAR: 
Yuklenici ihale kararmm kendisine teblig tarihinden itibaren 1 0 i~ gunu i.;il!l de: 

a) Kesin Teminat; ihale Uzerinde kalan istekli, sozle~me imzalanmadan %6 kesin teminatl yatmnak zorundadlr. 
b) ilk ayln KiraSI (ilgili Okul-Aile Birligi hesabma yatlrdlgltla dair dekontun bir nUshasl okula teslim 

edilec(;:ktir.) 

c) Vergi borcu yoktur belgesi (Vergi Dairesi MiidiirlUgiinden) 

d) idarenn istemesi Durumunda; Hakkmda Herhangi bir icra. bor~ takibi ve mahk,~me karan olmadlgll1a dair 
beige istene bilir ve aynca idarece gUvcnlik soru~masl kapsamlllda il Emniyet fv!UdUrlOgU ile gUvenlik 
soru~turmasl i9in ilgili kurumla yaZl~ma yapllabilir.( Gi.ivenlik soru~turmaSI sonucu, olumsuz olmaSI 
durumunda geyici teminat okul aile birligi hesabllla irat kaydedilir.) 

e) 	 Sozlc~me imzalanmadan (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeleri yukleniei ihale karann tcblig tarihi 
itibariyle I 0 i~ gUnU iyinde idareye belgeleri teslim etmek zorundadlr. Belgeler teslim edilmeden sozle~me 
imzalanmayacaktlr. 



f) 	 Arz Bedeli Sozle~me imzalandlktan 10 i~ gtinti iyinde DefterdarhklMal Miidlirlligilne yatlnlacak dekontun 

bir nUshasl okul idaresine teslim edilecektir. 

5- Bu ilan, OS/I0/2021 Cuma gUnU saat OS:OO' den, 17/10/2021 Pazar gUnU saat 17:00'a kadar. il Milli 
Egitim MUdi.'lrliigU ilan panosunda, bagll olduklan muhtarllk veya Belediye Han Panosuna, Okul ilan 
Panosunda ve ilgili yerlerde aslll kalacaktlr. 

6- ihaleye katllmak isteyen gen;:ek ki~iler 3.maddede yer alan belgeleri hazlrlayarak 18/10/2021 tarih ve 
saat 10:00'a kadar il Milli Egitim ivHidUrlUgii Sube MlidUrU Hasan KAHRAMA~"I{ 'Un odaslnda ihale 
komisyonu Ba~kanhglna teslim edilecektir. Bununla ilgili olarak i~tirakyilere evrak teslim al1l1dl belgesi 
veri lecektir. 

7- iHALEYE KATILACAK KiSiLERDE ARANILACAK SARTLAR: 
a) T.e. vatanda~1 olmak 
b) YUz klzartlcl sUytan hUkUm giymemi~ olmak 
c) ihaleye vekaletle girilmez. Kantin bizzat yUklenici tarafmdan ~alt~ttrllacaktlr. Kantin ba~kast 

Tarafll1dan yah~ttrllamaz, resmi veya gayri resmi devir ve temlik yapllamaz. 
d) Ba~ka Okul kantini i~letiyor olmamak. 
e) Geryek Ki~i olmak (Vaklfveya TUzel Ki~i Olmamak) 
f) Sagllk voniinden sak1l1calt olmamak 
g) 61~elikle kantin i~letmeci1igi ustahk belgesi olma ~artl aranlr. yoksa ise i~yeri a9ma belgesL kalfaltk. kurs 

bitirrne belgelerinden en az birine sahip olma ~artl aranacaktlr. 

8- iHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR: 
a) ihale Komisyonu ba~kanl ve Uyeleri ile birligin yonetim ve denetim kurulll liyelerinin ikinei 
dereeeye kadar kan ve kaYIn hlslmlan ihaleye katllamaz. 
b) Daha once kantin. aylk alan, salon ve benzeri yerleri allp ta teminatl yakanlar. belirli sUre 9ah~tlnp 
blrakanlar ve denetimlerde hakklllda olumsuz tutanak tutulanlar bir yll sUreyle ihaleye katdamaz. 
c) il Milli Egitim MUdUrlUgUne baglJ okul veya kurumlarda daha once kantin i~letip te kira borcu 
olanlar. 
d) ihaleye vaklfve tiizel ki~iler kat!lamaz. 
e) Vergi borcu buillnaniar. 
t) ihalesine kattldlgl okulun/kurumUI1 servis ta~lmaclligllll yapanlar. 
g) 52.37 saY"l TUrk Ceza Kanununun 53 UneU maddesinde belirtilen sUreler geymi~ olsa bile: kasten i51enen 

bir sUytan dolaYI bir yt1 veya daha fazla sUreyle hapis cezasma ya da affa ugramJ~ olsa bile devletin 
gUvenligine kar~J sUylar, Anayasal dlizene ve bu dUzenin i~leyi~ine kar~l su~lar, mill! savunmaya kar~J 
sll<;lar, devlet slrlanna kar~1 sllylar ve casusluk, zimmet irtikap, rii~vet, Imslzllk, dolandlrJc!llk. 
sahtecilik, gUveni kottiye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kan~tmna. edimin ifasll1a tesat kan~tlrma, 
su(;tan kaynaklanan mal var"gl degerlerini aklarna veya ka~akylilk ve aynl Kanunul1 Cinsel 
Dokunulrnazllga Kar~1 SUylar ba~llkll ikinci Klsrnlllm Altll1CI BolLimUnde dUzenlenen l11addelerdeki 
su<;lardan mahkul11 olanlar ihalelere kattlamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya veri len ycrlerde 
istiihdam edilemezler. 

9- ihaleye katdanlar ihale sartnamesi ve eki bulunan ozeI hUkUmlerin tUm maddelerini kabullenmis 
saydlr. ileride bu dUzenlemelerin aksine hkbir talep edemez ve itirazda bulunamazlar. 

10- ihale kOl11isyonu, gerekyesini kararda belirtl11ek suretiyle ihalcyi yaplp yapmamakta serbesttir. Komisyonlann 
ihaleyi yapmama karanna itiraz edilemez. 

Aynca okulun huzur, gLivenlik, gizlilik. saghk, temizlik vb. gibi ozelliklerini kOruYllP gozetecek 
gUvenirlilikt<~ki ki~i veya kurll~lara kiraya venneye yetkilidir. 

11- ihale komisyonlan tarafll1dan allllan ihale kararlan. ita amirlerince karar tarihinden itibaren en gey 15 i:;;gilnLi 

i'rinde onaylanlr veya iptal edilir. ita amirince karar iptal edilirse ihale hUkUmsliz saYllir. 


12- ihaleden once kantin yeri gorillebilir. 

13- ihale ve kiralama ile ilg;l; her tUriU vergi, resim, hary ve diger masraflar yUkleniei tarafllldan 6denecektir. 

14- i~in yaptlma yeri. teslil11 alma ve teslim etme ~ekil ve ~artlar: ihale ~artnamesinde belirtitmi~tir. 

15- Sartname bedeli olarak almacak miktar; ~artname bedeli alll1mayaeaktlr. (Sartname Okul MtidUrlUgUnden 

bedelsiz olarak temin edilebilir.) 

16- ihtilaflann hal mercii U~ak icra Daireleri ve Mahkemeleridir. 

17- Sozle~m(~nin yUrUrlUge girmesi ita amirinin onaYll1a baghdtr. 


Keyfiyeti ilan olunur. 


