
Madde 1- ihule konusu i$ ve ihale Usulil: 

DORTYOL iL<;:E MiLLi EGiTiM MilDilRLilGO 
KANTiN iHALE iLANI 

. . . -~-~a9,1da oku~ a~1, muhammen_ b:d'.'.li, ge~ici _teminati, ihale tarihi ve saati yaz11i olan okul kantini; M.E B. 9 $ubat 2012 tarihli ve 28199 sayih Okul 
Aile Birhg1 Yonetmehg1nm 20. Maddes1 hukumlen dogrultusunda, 8/9/1993 tarihli ve 2886 sayll1 Devlet ihale Kanunu'nun 51. maddesinin birinci fikrasmm (g) 
bend1ne gore pazarl1k usulu ile kiraya verilecektir. • 
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KantininA 
Y1lllk Ge-;ici Teminat 

S.No i~in Adi lam Dosya Masraf1 Muhammen (Y1lllk Kira 
Son MUracaat Tarihi ve lhalenin 

ihalcnin Yeri 
Bcdeli Bedelinin %30) Saati Tarihi ve Saati 

-- .. 

1 
Recep Atakas Mesleki ve Teknik 

212 m2 200 TL I I Anadolu usesi 45.000 TL 13.500 TL 15112/2017 14:30 15/12/2017 14:30 lice Milli EQitim MUdUr10QO 

K nntin Demirba.\I Bedeli:IJ.100 TL 
~kul Aile Birligi Hesnp No :Tl{140001200922600005000045 (linll< 811111<) 
II~• Milli Egitim Miidiirliigii Dos>"" Masrar1 : 0016/32353196-5001 (llortyol ~ubesi Ziraat Banlrnsi) 

Madde 2- ihale §artnamesi mesai saalleri iyerisinde ilye Milli Egitim MOdOrlOgOnde ve ilgili Okul MOdOrlOgOnOn panosunda gorulebilir.ihale dosyas1 ilye Milli Egitim MOdOrlOgO Kantin BolOmunden 
alinacaktir.Posta: faks, e-mail. telefon ve telgraf •le yap1lacak muracaatlar kabul ed1lmeyecektir.Bir ki§i birden fazla kantin ihalesi alamaz.2886 say1l1 Devlet ihale Kanununun 83 ve 84 uncu maddelerinde 
bellrtilen yasak ful ve davrani§larda bulunduklan anla§1lan kirac1lar hakk1nda ihalelerden bir yll yasaklama karan verilir ve yasaklanan ki,iler, yasaklama suresi iyinde yapilacak ihalelere katilamazlar 

Madde-3: lhaleyo Kat1lmak lvin Gerekli Olan Belgeler: 

I - Niifus Ciizdammn arka/1 onta fotokopisi (T.C.Kimlik Numaras1 Yaz1// Olacak) 

- istekliler ad1na vekaleten kat1lmak isteyenler. noter tasdikli vekaletnamelerini ve imza, sirkulerini komisyon ba,kanhg1na ibraz edeceklerdir. ihaleye vekaleten kat1lacak olan ki$i 
savc1l1k raporu 1le nufus cUzdan fotokopisini de teslirn edecektir 

2 • ikametgah bolgcsi (ash) son alt1 ay iyerisinde almmt' olacakttr. 

3 · Sab1ka Kayrt Belgesi (Ash) Cumhuriyet Ba$savc1hgmdan veya son altt ay lverisinde ahnmt$ olacaktir. 

4 · Herhangi bir saghk kurum voya kurulu$undan son alt1 ay iyerisinde ahnm1§ olan sag/1k raporu. (As/1) 

5 - ihaleye kattlmak isteyen istekliler ger;ici teminatlanm Okul Aile Bir/i{Jinin yukanda belirtilen hosap numarasma yatiracaklar vc dekontun bir orneglni ihalc dosyas1 iverisinde ihale 

komisyonuna teslim edeceklerdlr. (Dekonta avtklama olarak; ihaleye giron ,ahsm Adt Soyad1,T.C. Kimlik Numarast, ihalesinc girilen okulun adt, "ger;ici teminat" bodeli oldugu 

yazd1nlacakt1r.) Avtklamalann ekslk veya yanh' yaz1lmas1 halinde veya goylci temlnat tutannm ekslk yatmlmast durumunda llgili ki§inln dosyast lhalede degorlendirmeye almmayacaktir. 

6 - Milli Egitim Bakanhgt 9 ~ubat 2012 tarih ve 28199 sayth Okul Aile Birligi Yonetmoliginin 20. Maddesinin (4) bendine gore, ihalcye kat11tmct1ardan, 51611986 tarihli ve 3308 sayrh 

Mesleki Egitim Kanunu hlJkiimlerine gore kantincilik alamnda altnmt, ustaltk beiges! sahibi olma ,artt arantr. Ancak, katthmctlann hivbirislndo ustahk bolgesi bulunmamas1, durumunda 

i§ yeri •vma belgesi , kalfaltk, kurs bitirme belgolerinden en az birine sahip olma §art1 aranacaktir. 

Yalmzca 51611986 tarih/i ve 3308 say1/1 Mos/ek/ E{Jltim Kanunu hiiklJmlerine gore kantinci/ik a/anmda almm1§ /§Yori ai:ma bo/gesl vo usta ogretlci/ik belgeleri, ustal1k 

bclgesi ile e§de{Jer o/arak ihalodo once/iklo de{Jerlendiri/meye ailnacaktir. 

7 - Ogrenim Belgesi ash vcya noter onayh ornegi (En az ilkokul veya ilkogrotim mezunu olmayanlar ihaleye kat1lamazlar) 

8 · Okul Aile Birligi Yonotmeliginin 20.maddesinin 5. bendi geregi, yaptlacak ihalelore kattlacaklardan ilgili osnaf odasmdan adma kay1th okul kantin i'lctmosi olmadrgma vo 

ihalelerden yasaklama karan bulunmad1gma dair ald1g1 belgeyi ibraz edocoktir. (As/1) 

9 - Geri:ek usu/de ge/ir vergisi miikel/efi oldu{Junu gosterir vergi dairesindcn altnmit yaz1 veya ihaloyl ald1g1 takdirdo Gervek usulde gelir vergisi mukcllefi olacagma dair noter onayh 

taahhOtnameyi, Komlsyon batkanl1gma kapah zarf iverisinde ibraz edeceklerdir. 
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• Okul idaresinden ahnacak okulu ve kantini mahallinde gtirdugOne dalr Yer Gordil Belgesi. (As//) 

-ihale $artnamesi Oortyol ifye Milli Egitim MudOrlUgUnden tcmin edilecek. 

12 - Teklif Mektubu(Hazirlanan Teklif Mektubu kapah bir zarf iyorisine konulacak, zarftn agz1 kapah olacak ve kapalllan yori en az 09 yerinden imzalanacak. Ve zarfm arka yOzOnOn sol 

Ost ktsmma ihaleye kattlan ki'i isim, soy isim ve av1k adrnsini yazacak, orta ktsma "Dortyol live Milli Egitim MUdUrlUgil ............ okulu (ilgili okul ad1 yaztlacak) kantin ihalesi ivin teklif 

mcktubu yaztlacak.") istonilen digor tilm evraklarla birlikte srrasma gore bir ba§ka zarta konularak hazirlanan ihale dosyas1 kapah bir zarfla zarfm agz1 kapah olacak ve kapat1lan yori en az 

uy yerinden imzah olacak ~ekilde Yukanda belirtilen tarih vc saatc kadar MOdOrlOgOmUzOn llgili birimine teslim odilecoktir. Zarfm sol Ost k1smma ihaleye katilan ki'i isim, soy isim ve avtk 

adresini yazacak, orta k1sma "Oortyol il90 Milli Egitim MOdUrlOgii ............ okulu (ilgili okul ad1 yaztlacak) kantin ihalesi iv in teklif dosyas1" ,eklindo yaz1lacakt1r. 

Not: Yukanda isteni/en belge/erin tamammm as1/lan veri/ecoktir. Fotokopisi isteni/en T.C.Kimllk Numaras1 yaz1// Kimlik ve SiirlJciJ be/golerinin as1/lan ise ihale komisyonu tarafmdan 

istenmesi halinde ihale komisyonuna sunulmak iJzcro, ihateye kattlacak ki,ilerln yanlannda hazrr bulundurulmas1 gernkmektedlr. Oaha sonra beige ibraz etme istegi komisyonca kabul 

edilmeyecektir. (ihale esnasmda hivblr §ekilde beige istenmeyecek ve almmayacakttr.) 

Maddr-4: itrnlt'ye Katilabilmc Snrtl11n: 
a)T.C. Vatanda§1 olmak 

b)Ba§ka Kantin i,letiyor olmamak 

c)Yuz K12art1c1 Bir Suytan HOkOm Giymemi, Olmak 

d)ihalelerden Men Yasag1 Almam1' Olmak 

.\.lftdde~~: ihttlt')'t' h'.11t1h111111y11l'ill< Olanlnr: 

1 · ihaleye Komisyon Ba§kam ve uyeleri ile okul aile birliginin yonetim ve denetim kurulu uyeleri ve bunlann ikinci dereceye kadar kan ve kay1n h1s1mlan kat1lamazlar 

2 09 $ubat 2012 tannh ve 28199 say1il Resmi Gazetede Yayinlanan Milli Egitim Bakanl1g1 Okul Aile Birligi Yonetmeliginin 20.Maddesinin 11.Bendinde belirtilen "(11) 5237 say1il Turk Ceza 

Kanununun 53 Uncu maddes1nde belirtilen sUreler geymi~ olsa bile, kasten i~lenen bir suiytan dolayi bir y1I veya daha fazla sUreyle hapis cezasina ya da affa uQram1~ olsa bile devlelin guven!IQ1ne 

kar,1 suylar. Anayasal duzcne ve bu duzenin i'leyi,ine kar§1 suylar. milli savunmaya kar'' suylar. devlet sirlanna kar§1 suglar ve casusluk. llmmet, irtikap. ru~vel, hirsizilk. doland1nc1hk. sah1ec1lik 

guveni kotOye kullanma. h1leli iflas. ihaleye fesat kan,tirma, edimin ifas1na fesat kan~tirma, suylan kaynaklanan mal varl1g1 degerlerini aklama veya kayaky1hk ve ayn1 Kanunun Ginsel Dokunulmazilga 

Kar~1 Suylar ba§llkh ikinci. K1sm1rnn Altinc1 Bolumunde duzenlenen maddelerdeki su9lardan mahkum olanlar ihalelere kat1lamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya verilen yerlerde 1stihdam ed1lemezler 

Hukmu geregi yukanda belirtilen suglardan hukumlu bulunanlar ve kamu haklanndan mahrum birak1lanlar ile Fethullahc1 Teror Orguyu Paralel Devlet Yap1lanmas1 (FETO/PDY). PKK 

vs. Her tOrlO tenor orgOIO ile aidiyeti, irtibat1. iltisak1 bulunanlar kantin ihalelere kat1lamazlar. Kat1lm1§ olduklan sonradan ogrenildigi takdirde dahi ihale d•§• birak1lirlar Sozle§me 

imzalanmas1 halinde sozle§meleri tek tarafl1 fesih edilir ve geyici ve/veya kesin teminatlan hiybir §ekilde iade edilmeyerek hazjneye gelir kaydedilir. 

3 - ihmizde daha once kantin ihalesine kat1hp taahhOdunden vazgeyen. sozle§me imzalamad1g1 iyin ihaleden men yasag1 alan istekliler ihaleye kat1lamazlar. Kat1ld1klan tespit edilenlerin 

sozle,meleri fesih ed1lerek kati tem1nat1an 1dareye gelir kaydedilir 

4 Daha once her hang1 b1r okulun kantin ihales1rn kazanip 1!}letmecilik yaparken. kend1 kusurundan dolay1 1darece s6zle~mesi feshed1ld1Q1 u;m 1haleden men yasaQ1 alan 1stekhler Ou rhaleyc 

kal1lamaz. Bu durumda olup. ihale uzerinde birak1lan 1steklirnn bu durumun tesp1t1nden 1t1baren. tem1natlan gelir kayded1lecek ve sOzle~melen feshedilecektir 

5 - Halen okul aile birl1klen ile kantin sozle§mesi bulunan i§leticiler ihaleye kat1lamazlar Sozle,mesi idare 1araf1ndan tek tarafl1 olarak feshedilen ve kendiliginden terk edip g1denler. •dare 

taraflndan 1 y1I sure 1le kant1n ihalelerinden men yasag1 alirlar 

6 - Kantin soz1e,mes1ni sure olarak uzatma hakk1 oldugu halde sure uzat1m1 hakk1ni kullanmayan ;,1e11c1 ayrn okulun yap1lacak olan ilk 1halesine kat1lamaz. 

- Kantirn yall~tirmakta lken kira bedelinin yUksek olduQu gerekyesi ile sOzle~meyi fesih edenler ihalelere bir y1I kat1lamazlar 

Mndd•··6: lhaleye kal1lacak olan ki,iler muracaatlanni yukanda belirtilen tarih ve saate kadar ihale komisyon ba§kanl1gina yapmalan gerekmektedir. 

M:1dde-?;Posta. faks, e-mail. telefon ve telgrafla yapllan mUracaatlar i§leme al1nmayacaktir 

Mnddr-8: Kesinle§en 1hale kararlari 2886 Say1l1 Devlet ihale Kanunun 32. maddesi geregi ita amirince onmyland1g1 gunden itibaren en gay 5 i' gunu iyinde Ozenne ihalc yap1lana veya 

vekiline. imzas1 alinmak suretiyle b1ldirilir veya iadeli taahhutlu mektupla tebligat adresine poslalanir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gun. kararin isleklilere teblig 

1anh1 say11tr. ihaleyi alan 1 Siradaki ki~i 1hale tarihi itiban ile OHAL soru~turmas1rnn tamamland1g1 tarihten itibaren ilk 10 i~ gunu ic1nde: ikinci s1radaki ki~i 1se 1 Siradaki ki~1rnn 
sbzle~mey1 imzalamamas1 halinde sUresirnn bitimini takip eden 1 O i~ gUnU iiymde davet yaz1s1 beklemeden kes1n tem1natt yatinp. ilg1h okul mUdurlUQU ile sbzle~mey1 imzalayacaktir 

Madcte-9:ihaley1 kazanan mustecir yap1lan sozle,me tarihinden itibaren 3 i' gunu t~inde Arz Bedelirn. Kesin Tem1nat1. ilk ayin Kiras1rn ilgili Okul-Aile Birliginden alacag1 hesaptara 

yatiracak olup arnlan bedelleri yatirmadan ''e ba~lamayacaktir 



i9in uygun yeturlll1kte olmayan ve belgelen eksrk' olan ~ahislar 1halo odas1ndan 91kart1!1r. lhaleye kat1lmas1 uygun gOrUlon k1~ilenn bmnci yai.111 tokliflen ar;1larak teklif edilen rakarnlar 

ai;:1klanir En yUksok yazrl1 teklif bel1rtilir. bu a~amada 1halcye devarn etmek 1stemeyen 1stekliler d1~an 91!kart1l1r. ihaleye devam otrnek 1steyen isteklilordon 4 (dOrt) defa da sdzlU toklif 

al1111r So;dL1 tekl1fler it1alcye katilan k1$ilenn dosya s1ras1na gore alin1r ve bL1 a~amada b1rinc1 s1radak1 istek!1den ba~larnr. lstekl1Jer sozlU tekliflerin her a~amasmda kendinden 6nceki 

1stokllnrn teklifindEin daha yUksek bir rq/(am teklif etmek zorundad1rlar. SbzlU tekliflorin herhangi bir a~amasinda ihaleden yokilmek 1steyen isteklinin imzas1 al1nir ve d1~ar1 91kar1llr Kr~1 

1mza atmaktan unt1na eders0 ihale komisyonu tutAnak dUzenlor. 4. (DOrdUncU) sbzlU tekliflerin al1nmasindan sonra ihaleyo dnvam etmek isteyen isteklilordon ikinci yaz1l1 !f!klif almak 

1steyenlere. ik1nci yazll1 tekl1f venlir. lkinci yalil1 tekl1f almak istemeyen istekliler ihaleden c;:1kartil1r ve beyanlar1 doQrultusunda ihaledon yekildiklerine dair beige imzalan1r voya tutanak 

dUzenlenir. lktnci teklif alarak thaleye devam etmok isteycn 1steklilenn. ikinci yazil1 tekliflori kom1syonr.a tosl1m al1nd1ktan sonra. tekliflcr a91larak tum 1st0klilenn teklif ettik!eri fiyatlar 

a91kla111r. En yUksek teklifte bu!unan istekl1 Ozerine ihalenin b1rak1/mas1 kararla~t1nl1r Ancak ilc;o-11 Ohal BUrolar1ndan ilgili k1~iler hnkkinda yapllacak soru~turrna sonucunda 1halelere 

kat1lmasinda sakinca gOrOlen ki~iler ihale Uzerlorine b1rcih1isa da ihaleleri iptal edilecek ve sdzle~me imzalanmayacaktir SOzlo~me Hnzalanmas1 halindo sbz!e~meleri tok tarafl1 fesih 

eciilerek kesin 1em1nat1ari h19bir ••k11de 1acie ed11meyecek ve hazinoye 9e11r kaycieciilecektir. O~. I'.)... '10{¥ 

iHALEKOIVliSYONU 


