
KANTiN iHALE iLANI 

iLGi; Milli Egitim Bakanligl Okul Aile Birligi yonetmeligi. 
1- ilimiz Besim Atalay GUzel Sanatlar Lisesi MUdurlUgU kantini Okul Aile Birligi tarafmdan ii<;:lincU ~alllSlara 
muhammen bedel tespit komisyonunca belirlenen bedel Uzerinden ilgi yonetmelik ger<;:evesinde 2886 Saydl Devlet 
ihale Kanunlll1 5lig maddesine gore, pazarltk usulU ile kiraya verilecektir. 
Pazarhga Konu Olan Kantinin 

a) Okul Adl :Besim Atalay Ciizel Sanatlar Lisesi Miidiirliigii 
b) Telefon ve Faks No :Tel: 224 43 90 - 2244639 
c) Ydhk Muhammen Bedel (9Ay) :8.500,00 TL 
d) i~in Siiresi :5 (Be~) ylt 
e) ihalenin Yapllacagl Yer :il Milli Egitim Miidiirliigii /U~AK 
1) ihalenin Yapdacagl Tarih ve Saat :Tarih : 18/10/2021 Pazartesi giinii Saat: 10:40 
g) Ogrenci Mevcudu :170 
h) Ogrcnim ~ekli :Tam 

2- Muhammen bedelin (8.500,00 TL) '% IO'u tutannda komisyonca tespit ediJen (850,00 TL) oranlllda ge.,:ici 

teminat olarak Ziraat Bankasl U~ak ~ubesi nezdindeki TR11 0001 0002 5636 4187 2850 02 !BAN no'ill 

hesabJlla yatmnak zorundadlf. 

3- iHALE KOMiSYONUNA VERiLECEK EVRAKLAR; 


a) Nufus clizdanmm ash veya onayll fotokopisi 

b) ikametgah belgesi (Son 6 Ay ir;erisinde ahnnll~) Ev-i~ Telefon ve Cep Telefonu Belirtileeek. 
c) imza SirkOleri (Noter Onayh ASII) 
d) Sablkasl bulunmadlgma dair sablka kaYlt belgesi ( Son 6 Ay ir;erisinde ahnml~) 
e) Saghk raporu (Son 6 ay ir;erisinde ahnml~). 
f) Girmek istedigi okul iyin belirtilen geyici teminatl yatlrClIgwa dair makbu/. (Bir yllhk tahmin edilen kira 

bedelinin "It, IO'u) 
g) i Igili Esnaf Odaswdan adma kaYltl1 kantin i51etmesi olmadlgll1a ve ihalelerden yasaklama karan bulunmadlgma dair 

aldlgJ beige. 

h) Ogrenim Belgesi (Ash veya Onayh Fotokopisi olacaktlr.) 

i) $artname (Okul Mtidtirliigtinden Almacak) 

j) 	Kantin i~letmeciligi Mesleki Yeterlilik Belgesi; Kantin i~letmeciligi meslek dall, 06.02.2006 tarih ve 26072 say til 

Resmi Gazete yaYllnlanarak 3308 Saydl Mesleki Egitilll Kanunun kapsamma alindlgwdan, Okul Aile Birligi 
Yonetmeligine gore yaptJacak ihale ve i~lemlerde ilgi Yiim:tmeligin 20. maddesinin 4. fikraslI1ca katilnnctlardan 
"05.06.1986 tarih ve 3308 Saylll Mesleki Egitim Kanunu hiikiimlerine gore kantincilik alanmda ahnml~ 
ustahk belgesi olma ~artl aramr. Ancak katlhmCllarm hit; birisinde ustahk belgesi buiunmamasl durumunda 
kantin i~letmeciligi tizerine ineri ar;ma belgesi, Ikalfahk, kurs bitirme belgelerinden en az birine sa hip olma 
,artl aranacaktJr." (Kantin i~letmeciJigi Ozerine Ustahk belgesi olanlar onceliklidir.) 

k) 	 UsulUne uygun alarak hazirlanllll~ ihaJe zarflan; istenilen evraklar tam ve eksiksiz olarak biiyiik bir zarfa 
konularak kapatllacak ve zarfm iizerine isteklinin adl soyadl a\lk adresi ile teklifin hangi i~e ait oldugu 
yazllarak zarfm kapatllan klsml istekli tarafmdam imzaladlktan sonra ihale saatinde ba~vurularlll sunulaeagl 
yere teslim edeeektir. (Teklitler 2886 Say II I Devlet ihale Kanununun Pazarhk usulO ba~llklt 50. Madde hiikmu 
geregi komisyon tarafwdan bir veya daha fhzla istekliden yazdi veya sozIO tcklif almak ve bedel uzerinde anla~mak 
sllreti ile yaptlacakor.) 


I) ihaleye katilacak i~tirakyi ve Okul/Kurum MOdGrli tarafll1dan imzalanan (Ek-2 yer gi:)rdG belgesi) 

m) I.nci teklifmektllbu. 


4- iHALE DZERiNDE KALAN iSTEKLiDEN iSTENECEK EVRAKLAR; 
Yiiklenici ihale karannm kendisine teblig tarihinden itibaren 10 i~ gunu ic;in de: 

a) Kesin Teminat; ihale Uzerinde kalan istekli. si:izle~me imzalanmadan %6 kesin teminatl yatmnak zorundadlL 
b) ilk aym Kirasl (ilgili Okul-Aile Birligi hesabma yatlrdlgma dair dekontun bir ntishasl okula teslim 

edilecektir.) 
c) Vergi borcll yoktur belgesi (Vergi Dairesi MiidUrlUgiinden) 
d) idarenill istemesi Durumunda; Hakklllda Herhangi bir icra, bon; takibi ve mahkeme karan oimadlgllla dair 

beIge istene bilir ve aynca idarece glivenlik soru~masl kapsal11l11da il Emniyet MUdliriLigli ile gUvenlik 
sorll~turmasl iyin ilgili kurumla yazl~ma yaptlabilir.( Glivenlik soru~turmaSl SOIllICU. olumsuz oimasl 
durumunda ge<;ici teminat okul aile birligi hesablila irat kaydedilir.) 

e) 	 SozJe~me imzalanmadan (a), (b). (c) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeleri yUklenici ihale karann teblig tarihi 
itibariyle 10 i;; giinli iyinde idareye belgeleri teslim etmek zorundadJL Belgeler teslim edilmeden s()zle~me 
imzalanll1ayacaktlL 



f) 	 Arz Bedeli Sozle~me imzalandlktan I 0 i~ giinil i9inde DefterdarhklMal MiidlirlUgline yatmlacak dekontun 
bir niishasl okul idaresine teslim edilecektir. 

5- Bu ilan. 08/10/2021 Cuma gilnil saat 08:00' den, 17/10/2021 Pazar' gilnii saat 17:00'a kadar. il Milli 
Egitim MUdurliigu ilan panosunda, bagll olduklan muhtarhk veya Belediye ilan Panosuna, Okul ilan 
Panosunda ve ilgili yerlerde aslll kalacaktlr. 

6- ihalcye katllmak isteyen gergek ki~iler 3.maddede yer alan belgeleri haZirlayarak 18/10/2021 tarih ve 
saat 1O:40'a kadar il Milli Egitim MOdiirliigii $ube Y1iidiirii Hasan KAHRAMAN'lIl odaslI1da ihale 
komisyonu Ba~kanltgllla teslim edilecektir. Bununla ilgili olarak i~tirak9ilere evrak teslim alllldl belgesi 
veri lecektir. 

7- iHALEYE KATILACAK KiSiLERDE ARANILACAK SARTLAR: 
a) T.C. vatanda~1 olmak 
b) Yilz klzartici s1I9tan hOkOm giymclll i~ olmak 
c) ihaleye vekaletle girilmez. Kantin bizzat yOklenici tarafll1dan .;a"~tJrllacaktlr. Kantin ba~kasl 

Tarafllldan 9alt:;;tlrllamaz. resmi veya gayri rest11i devir ve temlik yapdamaz. 
d) Ba~ka Okul kantini i~letiyor olmamak. 
e) Genrek Ki~i olmak (Vaklfveya nizel Ki~i Olmamak) 
t) Sagllk yoniinden saklllcalt olmamak 
g) OncelikJe kantin i~Jett11eciligi ustahk belgesi olma ~artl aramr. yoksa ise i~yeri a.;ma belgesi. kalfabk, kurs 

bitinne belgelerinden en az birine sahip olma ~artl aranacaktlr. 

8- iHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR: 
a) ihale Komisyonu ba~kal1l ve Uyeleri lIe birligin yonetim ve denetim kurulu Liyelerinin ikinci 
dereceye Kadar kan ve kaYIll hlSlmian ihaleye katdalllaz. 
b) Oaha once kantin, a91k alan, salon ve benzeri yerleri allp ta teminatl yakanlar, belirli sUre .;ah~tlnp 
blrakanlar ve denetim lerde hakkll1da olumsuz tutanak tutulanlar bir yll sUreyle ihaleye katJJamaz. 
c) il Milli Egitim MLidGrlLigune bagh oklll veya kurumlarda daha once kantin i~letip te kira borcu 
olanlar. 
d) ihaleye vaklfve tUzel ki~;iler katdamaz. 
e) Vergi borcu bulunanlar. 
f) ihalesine katddlgl okulun/kurumul1 servis ta!;>ll11aclllgll1l yapanlar. 
g) 5237 saY"1 TOrk Ceza Kanunullun 53 tincLi maddesinde belirtilcn sUrelcr ge\;mi!;> olsa bile: Kasten i:;;lenen 

bir sU9tan dolaYI bir yll veya daha fazla sUreyle hapis cezaslI1a ya da affa llgraml~ olsa bile devletin 
guvenligine kar~1 s1l9lar, Anayasal dGzene ve bu dGzc:nin i~leyi~ine kar~1 su.;lar. milll savunmaya kar~1 
s1I9lar, devlet slrlafll1a kar~1 sw;:lar ve caslisluk, zimmet, irtikap. rli~vet. ImslzlIk, dolandmcllIk, 
sahtecilik, gGveni kotGye kullanma, hileli iflas. ihaleye fesat kan~ttnna, edHl1in ifasll1a fesat kan~tlrlna. 
sll.;tan kaynaklanan mal varbg' degerlerini aklama veya ka9ak9'"k ve aynl Kanunul1 Cillsel 
Dokunlilmazliga Kar~J SUylar ba~hkll ikinci Klsmllllll Altll1cl BolOmLincle dUzenlenen maddelerdeki 
su.;lardan mahkul11 olanlar ihalelere katdalllazlar \Ie okul-aile birliklcrince kiraya verilell yerlerde 
istihdam edi lemezler. 

9- ihale\'e katIlanlar ihale ~artnamesi ve eki bulunan ozt'i hiikiimlerin tum maddelerini kabuIJenmi~ 
savlhr. ileride bu duzenlemelerin aksine hicbir talep edemez \"e itirazda bulunamazlar. 

10- ihale komisyol1u, gerek.;esini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yaplp yapmamakta serbesttir. Komisyonlann 
ihaleyi yapmama karanna itiraz edilemez. 

Aynca okulun huzur, glivenlik. gizlilik, sagllk. temillik vb. gibi ozelliklerini koruyup gozetecek 
gOvenirlilikteki ki~i veya kurtl;;lara kiraya vermeye yetkilidir. 

11- ihale komisyonlan tarafllldan allllan ihale kararlan. ita amirlerince karar tarihinden itibaren en ge9 15 i~gUnti 

i9inde onaylaJllr veya iptal edilir. ita amirince karar iptal edilirse ihale hiikulllsiiz saydlr. 


12- ihaleden once kantin yeri gorUlebiJir. 

13- ihale ve kiralama ile ilgili her tUrlti vergi, resim. hanr ve diger masraflar yuklenici tarafll1dan odenecektir. 

14- i~in yaplhna yeri, teslim alma ve teslim etme ~ekil ve ~artlar: ihale ~artnamesinde belirtilmi:;;tir. 

15- $artname bedeli olarak almacak Illiktar; ~artname bedeli allllmayacaktir. (~arlnallle Okul MtidiirlUgiinden 

bedelsiz olarak temin edilebilir.) 

16- ihtilaflarm halmercii U~ak icra Oaireleri ve Mahkemeleridir. 

17- S(izle~ll1enin yUriirliige girmesi ita alllirinin onaYll1a baglldll'. 


Keyfiyeti ilan olunur. 


