
KANTiN iHALE iLANI 

iLGi: Milli Egitim BakanlIgl Okul Aile Birligi yonetmeligi. 
1- ilimiz Nuri Seker ilkokulu Miidiirliigii kantini Oku\ Aile Birligi tarafmdan us:Uncu ~ahlslara muhammen bedel 
tespit komisyonunca belirlenen bedel Uzerinden ilgi yonetmelik r;:err;:evesinde 2886 Saydl Devlet ihale Kanunun 
Sl /g maddesine gore, pazarltk usulli ile kiraya verilecektir. 
Pazarhga Konu Olan Kantinin 

a) Okul Adl :Nuri Seker ilkokulu Miidiirliigii 

b) Telefon ve Faks No :Tel: 224 03 21 - 224 03 22 

c) Yllhk Muhammen Bedel (9Ay) :4.000,00 TL 

d) i~in Suresi :5 (Be~) Yli. 

e) ihalenin Yapllacagl Yer :il Milli Egitim Miidurliigii /u~AK 
f) ihalenin Yapllacagl Tarih ve Saat :Tarih: 15/04/2022 Cuma gunu Saat: 10:30 da 
g) Ogrenci Mevcudu :214 
h) Ogrenim Sekli :Tam 

2- Muhammen bedelin (4.000,00 TL) % 1O'u tutannda komisyonca tespit edilen (400,00 TL) oranmda ger;:ici 

teminat olarak Ziraat Bankasl ismet Pasa Cad. Usak Subesi nezdindeki TR46 0001 0017 5855 2352 2250 03 

IBAN no'lu hesabllla yatlrmak zorundadlr. 

3- iHALE KOMiSYONUNA VERiLECEK EVRAKLAR: 


a) Nofus cOzdanmm asll veya onayll fotokopisi 

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

c) imza Sirklileri (Noter Onayh ASl/) 

d) Sablkasl bulunmadlglna dair sablka kaYlt belgesi ( Son 6 Ay ifterisinde ahnml~) 


e) SaglIk raporu (Son 6 ay ifterisinde ahnml~). 


f) Girmek istedigi okul iyin belirtilen geyici teminatl yatlrdlgma dair makbuz. (Sir Yllhk tahmin edilen kira 

bedelinin % 10'u) 

g) ilgili Esnaf Odasmdan adtna kaYltll kantin i~letmesi olmadlgtna ve ihalelerden yasaklama karart bulunmadlgll1a dair 
aldlgl beige. 

h) Ogrenim Belgesi (Ash veya Onayh Fotokopisi olacaktlr.) 
i) $artname (Okul Mlidiirlligiinden Ahnacak) 
j) Kantin i~letmeciligi Mesleki Yeterlilik Belgesi; Kantin i~letmeciligi meslek dall, 06.02.2006 tarih ve 26072 saY"1 

Resmi Gazete yaYlmlanarak 3308 Sayill Mesleki Egitim Kanunun kapsamll1a alll1dlgmdan, Okul Aile Birligi 
Yonetmeligine gore yapilacak ihale ve i~lemlerde ilgi yonetmeligin 20. maddesinin 4. flkrasmca katllimcilardan 
"05.06.1986 tarih ve 3308 Saylh Mesleki Egitim Kanunu hiikiimlerine gore kantincilik alantnda ahnml~ 
ustahk belgesi olma ~artl arantr. Ancak katlhmcllann hift birisinde ustahk belgesi bullinmamaSI durllmllnda 
kantin i~letmeciligi iizerine i~yeri aftma belgesi, kalfahk, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma 
~artl aranacakhr." (Kantin i~letmeciligi Ozerine Ustallk belgesi olanlar onceliklidir.) 

k) 	 Usuliine uygun olarak hazlrlanml~ ihale zartlan; istenilen evraklar tam ve eksiksiz olarak biiyiik bir zarfa 
konlilarak kapahlacak ve zarfm iizerine isteklinin adl soyadl aftlk adresi ile teklifin hangi i~e ait oldllgll 
yazllarak zarfm kapahlan klsml istekli tarafmdan imzaladlktan sonra ihale saatinde ba~vllrlliann sunlilacagi 
yere teslim edecektir. (Teklitler 2886 Sayill Deviet ihale Kanununun Pazarllk usulU ba~lIk" 50. Madde hlikmli 
geregi komisyon tarafll1dan bir veya daha fazla istekliden yazill veya sozlli teklif almak ve bedel lizerinde anla~mak 
sureti ile yapilacaktlr.) 

I) ihaleye katliacak i~tirakyi ve Okul/Kurum Mudlirli tarafll1dan imzalanan (Ek-2 yer gordU belgesi) 

m) l.nci teklif mektubu 


4- mALE UZERiNDE KALAN iSTEKLiDEN iSTENECEK EVRAKLAR: 
Yuklenici ihale karannm kendisine teblig tarihinden itibaren 10 i~ gunii i~in de: 

a) Kesin Teminat; ihale iizerinde kalan istekli, sozlqme imzalanmadan %6 kesin teminatl yatlrmak zorundadlr. 
b) ilk ayln Kirasl (ilgili Okul-Aile Birligi hesablOa yatlrdlgllla dair dekontun bir niishasl okula teslim 

edilecektir.) 

c) Vergi borcu yoktur belgesi (Vergi Dairesi MiidUrlUgUnden) 
d) idarenin istemesi Durumunda; Hakklllda Herhangi bir icra, borr;: takibi ve mahkeme karan o\madlgll1a dair 

beige istene bilir ve aynca idarece giivenlik soru~masl kapsam1l1da il Emniyet MUdUrliigU ile gUvenlik 
soru~masl ir;:in ilgili kurumla yazl~ma yapa bilir. (GUvenlik soru~turmasl sonucu , olumsuz olmasl durumunda 
si::izle~me imzalanmaz geyici teminat okul aile birligi hesabllla irat kaydedilir.) 

e) 	 Sozle~me imzalanmadan (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeleri yiiklenici ihale karann teblig tarihi 
itibariyle 10 j~ giinii ir;:inde idareye belgeleri teslim etmek zorundadlr. Belgeler teslim edilmeden sozle~me 

imzalanmayacaktlr. 



f) 	 Arz Bedeli Sozle~me imzalandlktan I 0 i~ gtinti iyinde DefterdarlIkiMal MiidiirlUgiine yatlnlacak dekontun 

bir ntishasl okul idaresine teslim edilecektir. 

5- Bu ilan, 05/04/2022 Sah giinii saat 08:00' den, 14/04/2022 Per~embe giin~ saat 17:00'a kada~, il 
Milli Egitim MtidUrltigU ilan panosunda, bagli olduklan muhtarllk veya Belediye Ilan Panosuna, Okul !Ian 
Panosunda ve ilgil i yerlerde asill kalacaktlr. 

6- ihaleye katilmak isteyen geryek ki~iler 3.maddede yer alan belgeleri hazlrlayarak 15/04/2022 tarih ve 
saat 10:30'a kadar it Milli Egitim Miidiirliigii Sube Miidiirii Hasan KAHRAMAN 'Itl odaslnda ihale 
komisyonu Ba$kanlIgltla teslim edilecektir. Bununla ilgili olarak i$tirakyilere evrak teslim alltldl belgesi 
veri lecektir. 

7- iHALEYE KATILACAK KiSiLERDE ARANILACAK SARTLAR: 
a) T.e. vatanda~l olmak 
b) YUz klzaltlcl sUytan htiktim giymemi$ olmak 
c) ihaleye vekaletle girilmez. Kantin bizzat ytiklenici tarafJl1dan yall$tlfllacaktlr. Kantin ba~kasl 

Tarafltldan yalt~tIrllamaz, resmi veya gayri resmi devir ve temlik yapilamaz. 
d) Ba$ka Okul kantini i~letiyor olmamak. 
e) Geryek Ki~i olmak (Vaklfveya Ttizel Ki$i Olmamak) 
f) Sagllk yon linden sakltlcall olmamak 
g) 	 Oncelikle kantin i~letmeciligi ustahk belgesi olma ~artl aralllr, yoksa ise i$yeri ayma belgesi, kalfalIk, kurs 

bitirme belgelerinden en az birine sahip olma $artl aranacaktlr. 

8- iHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR: 
a) ihale Komisyonu ba~kall1 ve tiyeleri ile birligin yonetim ve delletim kurulu tiyelerinin ikinci 

dereceye kadar kan ve kayltl hlslmlan ihaleye katilamaz. 

b) Daha once kantin , aylk alan, salon ve benzeri yerleri altp ta teminatl yakanlar, belirli sUre yalt~tlnp 


btrakanlar ve denetimlerde hakkltlda olumsuz tutanak tutulanlar bir yJ/ sUreyle ihaleye katdamaz. 

c) il Milli Egitim MUdUrlUgUne bag" okul veya kurumlarda daha once kantin i~letip te kira borcu 

olanlar. 

d) ihaleye vaklf ve tUzel ki$iler katIlamaz. 

e) Vergi borcu bulunanlar. 

f) 	 ihalesine katddlgl okulun/kurumun servis ta$lmaclligtnl yapanlar. 

g) 	 5237 saydl TUrk Ceza Kanununun 53 UncH maddesinde belirtilen sUreler geymi~ olsa bile; kasten i~lenen 

bir sUytan dolaYI bir yil veya daha fazla sUreyle hapis cezasllla ya da affa ugraml~ olsa bile devletin 
gUvenligine kar$1 sUylar, Anayasal dtizene ve bu dlizenin i$leyi$ine kar$l sUylar, mill, savunmaya kar$1 
sUylar, devlet slrlanna kar~l sUylar ve casusluk, zimmet, irtikap, rU$vet, hlrstzlIk, dolandmcIllk, 
sahtecilik, gUveni kotUye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kan$tlrma, edimin ifasllla fesat kan$tlrma, 
Sllytan kaynaklanan mal varllgl degerlerini aklama veya kayakyIllk ve aynl Kanunun Cinsel 
Dokunulmazllga Kar$l SUylar ba$ltkli ikinci Klsmllllll Altltlci BolUmUnde dUzenlenen maddelerdeki 
sUylardan mahkGm olanlar ihalelere kattlamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya veri len yerlerde 
istihdam edilemezler. 

9- ihaleye katllanlar ihale ~artnamesi ve eki bulunan ozel hukumlerin tum maddlelerini kabuUenmi§ 
sayIllr. ileride bu duzenlemelerin aksine hi~bir talep edemez ve itirazda bulunamazlar. 

10- ihale komisyonu, gerekyesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yaplp yapmamakta serbesttir. Komisyonlann 
ihaleyi yapmama karanna itiraz edilemez. 

Aynca okulun huzur, gUvenlik, gizlilik, sagllk, temizlik vb. gibi ozelliklerini koruyup gozetecek 
glivenirlilikteki ki$i veya kuru$lara kiraya vermeye yetkilidir. 

11- ihale komisyonlan tarafJl1dan allllan ihale kararlan, ita amirlerince karar tarihinden itibaren en gey 15 i$gtinli 

iyinde onaylanlr veya iptal edilir. ita amirince karar iptal edilirse ihaJe htikiimsiiz sayilir. 


12- ihaleden once kantin yeri gorUlebilir. 

13- ihale ve kiralama ile ilgili her tUrlti vergi, resim, hary ve diger masratlar yUklenici tarafllldan odenecektir. 

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

15- ~artname bedeli olarak allllacak miktar; ~artname bedeli allllmayacaktir. (~artname Okul Mtidtirltiglinden 

bedelsiz olarak temin edilebilir.) 

16- ihtilatlann hal mercii U$ak icra Daireleri ve Mahkemeleridir. 

17- Sozle~menin ylirlirllige girmesi ita amirinin onaYllla baglldlr. 


Keyfiyeti ilan olunur. 


