
Madde 1- ibale konusu i~ ve ihale Usulfi: 

DORTYOL iL<;:E MiLLi EGiTiM Mi'JDURLUG-0 
KANTiN iHALE iLANI 

A11ag1da okul ad1, muhammen bedeli, geyici teminat1, ihale tarihi ve saati yaz1ll olan okul kantini; M.E. B. 9 ~ubat 2012 tarihli ve 28199 say1h Okul 
Aile Birligi Yonetmeliginin 20. Maddesi hOkOmleri dogrultusunda, 8/9/1993 tarihli ve 2886 say1h Devlet ihale Kanunu'nun 51. maddesinin blrinci f1krasmm (g) 
bendine gore pazarhk usulO ile kiraya verilecektir. 

Kantinln 
Y1lhk Ge~lcl Temlnat 

S.No ltinAd1 Son MUracaat Tarlhl ve Iha Ion In 
Alam Dosya Masraf1 Muhammen (Y1ll1kKlra lhalenln Vert 

Bedeli Bodollnln %30) Saatl TarihiveSaatl 

1 Kuzuculu Fevzi Cakmak llkokulu 20m2 100TL 1.750TL 525TL 07.12.2017 I 15:00 07.12.2017 I 15:00 111'8 Miiii EQIUm MOdOrtOQO 

Kantm Dem1rba1 Bedell • TL 
Okul Aile Birlil!i Hesap No : 00158007286280074 (Vak1flar BankaSI) 
il~e Milli Egitim Mildiirlilgii Dosya Masrafl : 0016/32353196-5001 (Dtirtyol Subesi Ziraat BankaS1) 

Madde 2· lhale §&rlnamesl m~sai saatleri lyerisinde ih;e Milli Egitim MOdOrlOgOnde ve ligili Okul MOdOrlOgOnOn panosunda g6rOlebilir. lhale dosyas1 liye Milli Egitim MOdOrlOgO Kantln BOlamOnden 
ahnacaktir. Pesta: faks, e-ma11.,.telefon ve telgrafla ile yap1lacak moracaatlar kabul edilmeyecektir. Bir ki§i blrden fazla kantin ihalesi alamaz. 2886 say1h Devlet lhale Kanununun 83 ve 84 OncO 
maddelennde behrt1len yasak ful ve davram§larda bulunduklan anlatilan kirac1iar hakkmda ihalelerden blr y1i yasaklama karan verilir ve yasaklanan ki§ller, yasaklama sOresi li;inde yap1lacak ihalelere 
kat1lamazlar. · 

Madde-3: lhateye Katdmak l9in Gerekll Olan Belgeler: 

1 • NUfus CUzdammn arka/1 IJn/U fotokopisi (T.C.Klmllk Numaras1 Yaz1/1 Olacak) 

• lstekliler adma vekAleten kat1imak lsteyenler, noter tasdikli vekAletnamelerini ve lmza, slrkOlerini komisyon ba§kanllg1na ibraz edeceklerdir, ihaleye vekaleten kat1lacak olan kifi 

savc1hk raporu lie nOfus cOzdan fotokopisini de teslim edecektir. 

2 - lkametgah beiges/ (ash) son alt• ay i9erisinde ahnmit olacaktir. 
3 · Sab1ka Kay1t Belgesi (Ash) Cumhurlyet Batsavc1hgmdan son alt1 ay l9erlslnde almmit olacakt1r. 
4 - Herhangl bir saghk kurum veya kurulufundan son alt1 ay l9erislnde almm1, olan saij/1k raporu. (Asll) (Kantln /§letmeslnde sakmca olmad1(i1 afikfa yaz1/1 o/acak) 

5 - lhaleye katdmak lsteyen lsteklller gef/c/ temlnatlanm Okul Alie Blrll(ilnln yukanda bellrtllen hesap numarasma yat1racaklar ve dekontun blr ilmeglni lhale dosyas1 l9erislnde lhale 

komlsyonuna tesllm edeceklerdlr. (Dekonta a91klama olarak; lhaleye glren tahsm Adi Soyad1, T.C. Klmllk Numaras1, lhaleslne glrllen okulun ad1, "gef/c/ temlnat" bedell oldugu 

yazdmlacakt1r.) A1;1klamalann eksik veya yanh!f yazdmas1 halinde veya ge9lcl temlnat tutarmm ekslk yatmlmas1 durumunda Jlglll kltlnln dosyas1 lhalede degerlendlrmeye ahnmayacaktlr. 

6 ·Milli Egitim Bakanhg1 9 $ubat 2012 tarih ve 28199 say1h Okul Alie Blrligl Yilnetmellglnln 20. Maddesinln (4) bendlne gilre, lhaleye kat1hmcdardan, 6/6/1986 tarlhll ve 3308 say1h 

Mesleki Egitim Kanunu hUklimlerlne g/Jre kantincllik alanmda almmit ustahk belgesi sahib! olma 9art1 aramr. Ancak, kallhmcdann hl9blrlsinde ustahk belgesl bulunmamas1, durumunda 

i§ yeri a9ma belgesl, kalfahk, kurs bitlrme belgelerlnden en az birine sahlp olma 1art1 aranacakt1r. 

Ya/mzca 51611986 tarihll ve 3308 say1/1 Mes/ekl E(iltlm Kanunu hUkUmlerlne g/Jre kantinclllk alamnda almm11 l§yerl a9ma beiges/ ve usta IJ(ireticilik beige/er/, usta/1k 

beiges/ lie e§de(ier olarak lhalede IJnce/ik/e de(ierlendirilmeye a/macaktir. 

7 • Ogrenlm Belgesl ash, noter onayh IJmegi veya SOrilcU Belgesi fotokoplsi (En az ilkokul ·veya ilkilgretlm mezunu olmayanlar lhaleye katdamazlar) 

8 • Okul Aile Birllgi YIJnetmellginin 20.maddeslnin 6. bendl geregl, yapdacak lhalelere katdacaklardan Jlglli esnaf odasmdan adma kay1th okul kantln ltletmesl olmad1gma ve 

lhalelerden yasaklama karan bulunmad1gma dair ald1g1 belgeyi lbraz edecektir. (As/1) 

9 . Geffek usu/de gel/r verglsl mOkel/efi o/du(iunu glJsterlr vergl dalreslnden ahnm19 yaz1 veya lhaleyi ald1g1 takdirde Ger1;ek usulde gellr verglsl milkellefl olacagma dalr noter onayh 

taahhiltnameyl, Komlsyon bai;kanhgma kapah zarf l9erisinde lbraz edeceklerdlr. 
I 0 • Okul ldareslnden almacak okulu ve kantinl mahalllnde gilrdilgilne dalr Yer GIJrdU Beiges/. (As/1) 

11 -lhale $artnamesi Dilrtyol ll9e MUii Egitlm MildilrtOgilnden temin edilecek. 
12 • Tekllf Mektubu (Haz1rlanan Teklif Mektubu kapah blr zarf l9erislne konulacak, zarfm aQz1 kapah olacak ve kapatdan yeri en az U9 yerlnden lmzalanacak. Ve zarf1n arka yUzUnUn sol 

Ost k1smma lhaleye katdan kltl lslm, soy isim ve a91k adreslnl yazacak, orta k1sma "Dilrtyol ll9e Milli EQltlm MUdUrlilgU ............ okulu (llglll okul ad1 yaz1lacak) kantln lhalesl i9ln teklif 

mektubu yaz1lacak.") lstenllen diger tom evraklarla blrlikte sirasma gilre bir batka zarfa konularak haz1rlanan lhale dosyas1 kapah blr zarfla zarfm agz1 kapah olacak ve kapatdan yeri en az 
09 yerinden lmzah olacak tekllde Yukanda bellrtilen tarlh ve saate kadar MOdOrlOgilmozon llglli blrlmlne teslim edilecektir. Zarfm sol list k1smma ihaleye katdan kltl lsim, soy lslm ve a1;1k 

adreslni yazacak, orta k1sma "Dilrtyol ll9e Milli Egitlm MildilrlOgU ............ okulu (liglll okul ad1 yazdacak) kantin lhalesl i1;ln tekllf dosyas1" !fekllnde yaz1lacakt1r. 

Not: Yukanda /sten//en be/ge/erln tamammm as1//an verilecektlr. Fotokoplsl lstenilen T.C.Klmlik Numaras1 yaz1/1 Klmllk ve SUrUcO belge/erlnln as1//an /se ihale komlsyonu tarafmdan 

istenmesl hallnde /hale komlsyonuna sunulmak Uzere, lhaleye kalllacak kiljllerln yanlannda hazir bulundurulmas1 gerekmektedir. Daha sonra beige ibraz etme lstegl komisyonca kabul 

edllmeyecektlr. (lhale esnasmda hl9blr 9ekilde beige lstenmeyecek ve ahnmayacakt1r.) 

Madde-4: ihaleye Kat1labilme $artlan: 
T.C. Vatanda§1 olmak 

Madde-5: ihaleye Katdamayacak Olanlar: 
1 - lhaleye Komisyon Batkam ve Oyeleri lie okul aile birliginin yOnetim ve denetim kurulu Oyeleri ve bunlann ikincl dereceye kadar kan ve kaym h1s1mlan kat1lamazlar. 
2 09 $ubat 2012 tarihli ve 28199 sayll1 Resml Gazetede Yay1nlanan Milli Egitlm Bakanhg1 Okul Aile Blrligi YOnetmeliginln 20.Maddesinin 11.Bendinde belirtilen "(11) 5237 say1h TOrk Ceza 
Kanununun 53 OncO maddesinde belirtilen sOreler gei;mif olsa bile; kasten ii;lenen bir sui;tan dolay1 bir y1I veya daha fazla sareyle hapis cezas1na ya da affa ugram1f olsa bile devletin govenligine 
kart1 sui;lar, Anayasal dOzene ve bu dOzenin ii;leylfine kart• sui;lar, milli savunmaya kart• sui;lar, devlet sirlanna kari;1 sui;lar ve casusluk, zlmmet, irtikap, rOi;vet, hirs1zl1k, dolandmc1hk, sahtecilik, 
gOveni kOtOye kullanma, hlleli iflas, ihaleye fesat kani;t1rma, edimin ifasma fesat kan9tirma, sui;tan kaynaklanan ma! varl1g1 degerlerini aklama veya kai;aki;1hk ve aym Kanunun Clnsel Dokunulmazhga 
Kart• Sui;lar ba§hkh lkinci K1sm1mn Alt1nc1 BOIOmOnde dOzenlenen maddelerdekl suc;lardan mahkum olanlar ihalelere katllamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya verilen yerlerde lstihdam edilemezler. 

HOkmO geregi yukanda belirtilen suc;lardan hOkOmlO bulunanlar ve kamu haklanndan mahrum birak1lanlar lie Fethullahc1 TerOr OrgOyO Paralel Devlet Yap1lanmas1 (FETO/PDY). PKK 
vs. Her torlO ter/Jr orgoto lie aidiyeti, irtibat1, iltisak1 bulunanlar kantin ihalelere katllamazlar. Katllm•t olduklan sonradan Cigrenildigi takdirde dahi ihale d1f1 b1rak1hrlar. SOzle§me 

lmzalanmas1 hallnde sOzlefmelerl tek tarafl1 fesih edilir ve gec;lci ve/veya kesin teminatlan hii;bir fekilde iade edilmeyerek hazineye gelir kaydedilir. 
3 - llyemizde daha Once kantin ihalesine kat1hp taahhOdOnden vazgeyen, sOzlei;me imzalamad1g1 ii;ln ihaleden men yasag1 alan istekliler ihaleye katllamazlar. Kattld1klan tesptt edilenlerin 

sOzletmeleri fesih edilerek kati temlnatlan idaraye gelir kaydedilir. 
4 - Daha once her hangi bir okulun kantin ihalesini kazamp ifletmecilik yaparken, kendi kusurundan dolay1 idarece s6zletmesi feshedildigl ii;in ihaleden men yasag1 alan istekliler bu ihaleye 

katllamaz. Bu durumda olup, ihale Ozerlnde b1rak1lan istekllnin bu durumun tespitinden itibaren, teminatlan gelir kaydedilecek ve s6zlefmeleri feshedilecektir. 
5 -Halen okul aile birllkleri ile kantin s6zlei;mesi bulunan lfleticiler lhaleye kat1lamazlar. SOzlei;mesl ldare tarafmdan tek tarafl1 olarak feshedilen ve kendiliginden terk edlp gidenler, idare 

tarafmdan 1 y1I sore ile kantin ihalelerinden men yasag1 allrlar. 
6- Kantin SOzletmesini sore olarak uzatma hakk1 oldugu halde sore uzat1m1 hakk1m kullanmayan itletici aym okulun yap1lacak olan ilk ihalesine katllamaz. 

7 • Kantini i;ahtl1rmakta lken kira bedelinin yOksek oldugu gerekyesi ile s6zletmeyi fesih edenler ihalelere bir yll kat1lamazlar. 

Madde-6: lhaleye kat1lacak olan kii;ller mOracaatlanm yukanda bellrtllen tarih ve saate kadar lhale komlsyon ba§kanhgma yapmalan gerekmektedir. 

Madde-7:Posta, faks, e-mail, telefon ve telgrafla yapllan moracaatlar itleme ahnmayacaktir. 
Madde-8: Kesinlefen ihale kararlan 2886 Sayll1 Devlet lhale Kanunun 32. maddesi geregi ita amirlnce onayland1g1 gunden itibaren en gei; 5 it gOnO ii;inde Ozerine ihale yap1lana veya 
vekiline. imzas1 ahnmak suretiyle blldlrilir veya iadeli taahhOtlO mektupla tebligat adreslne postalamr. Mektubun postaya verilmesini taklp eden yedinci gun, kararm isteklilere tebllg 
tarihi sayllir. sozletme yapllmasmda 2886 Say1h Devlet lhale Kanunun 57. maddesl geregi onaylanan ihale karanmn bildirilmesini izleyen gOnden ltibaren 15 gon ii;inde gei;ici teminat1 

kesin teminata yevirerek noterlikye tescil edilmif sOzlefmeyi idareye vermek zorundadir. (ilgili Okul Aile BirliQi ile yap1lan sOzletme) 
Madde-9:lhaleyi kazanan mostecir yap1lan sOzle9me tarihinden ltibaren 3 i§ gano i9inde Arz Bedelini, Kesin Teminali, Ilk ay1n Kiras1m ilgili Okul-Aile BirliQinden a1acag1 hesaplara 

yatiracak olup, amlan bedelleri yattrmadan ife bai;lamayacaktir. . . . . .. 
Madde-10: ihale komisyonu, ihaleyi yap1p yapmamakta serbesttir. Aynca okulun huzur, gOvenlik, gizlilik, sagl1k, temizlik vb. gibi Ozelliklerini koruyup gOzetecek 90venirhhktek1 k1i;llere 

kiraya vermeye yetkilidir, ihale komisyonu bu gerekc;elere bagh olarak ihaleyi vermeme durumunda gerekye ai;1klamak zorunda degildir. lhaleye kat1lanlann .~hale komisyo~u.nca 
• • • • . - • ·~ -•-- -- ·-~-·---· . -- - ~-...... •;•""""' Anou..i-· tAolim """"'""' ihaleve kabul edilir. lhale komisvonunca 1haleye katllmas1 uygun gOrulmeyen, kantin 19letmek 



ahn1r. Sozlu teklifler ihaleye kat1lan ki§ilerin dosya s1rasina gore ahnir ve bu a§amada birinci s1radaki istekliden ba§lanir. lstekliler sozlO tekliflerin her a§amasinda kendinden onceki 
isteklinin teklifinden daha yOksek bir rakam teklif etmek zorundad1rlar. Sozio tekliflerin herhangi bir a§amasinda ihaleden 90kilmek isteyen isteklinin imzas1 ailnir ve d1§an 91kanilr. Ki§i 

imza atmaktan imtina ederse ihale komisyonu tutanak dOzenler. 4. (DordOncO) sozlO tekliflerin alinmasindan sonra ihaleye devam etmek isteyen isteklilerden ikinci yaz1h teklif almak 

isteyenlere, ikinci yaz1h teklif verilir. lkinci yaz1h teklif almak istemeyen istekliler ihaleden 91kart1hr ve beyanlan do~rultusunda ihaleden gekildiklerine dair beige imzalanir veya tutanak 
dOzenlenir. lkinci teklif alarak ihaleye devam etmek isteyen isteklilerin, ikinci yaz1h teklifleri komisyonca teslim alind1ktan sonra, teklifler a91larak tom isteklilerin teklif ettikleri fiyallar 
a91klanir. En yOksek teklifle bulunan istekli Ozerine ihalenin birak1lmas1 kararla§t1nhr. Ancak lige-il Ohal BOrolanndan ilgili ki§iler hakk1nda yap1lacak soru§lurma sonucunda ihalelere 
kat1lmasinda sakinca gOrOlen ki§iler ihale Ozerlerine b1rak1isa da ihaleleri iptal edilecek ve sozle§me imzalanmayacaktir. SOzle§me imzalanmas1 halinde sOzle§meleri tek tarafl1 fesih 
edilerek kesin teminatlan higbir §ekilde iade edilmeyecek ve hazineye gelir kaydedilecektir. 


