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Madde 1- ihale konusu i' ve ihale Usulii: 

OORTYOL iLCE MiLLi EGiTiM MUDURLUGfJ 
KANTiN iHALE iLANI 

A~ag1da okul ad1, muhammen bedeli, ge9ci teminat1, ihale tarihi ve saati yaz1h 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 birinci f1kras1nm (g) 
bendine gore pazarhk usulo ile kiraya verilecektir. 

KantlnlnA 
Y1lllk G~lcl Temlnat Son MUracaat Tarlhi ve lhalenin S.No l,inAd1 Dosya Masraf1 (Y1l1k Kira lhalenin Yeri larn Muhanwnen Tarihi ve Saati 

Bedell Bedelinin %30) Saati 

1 YE$1LK0Y 19 ARALIK 
96m2 200TL 18.000 TL 5.400 TL 04/01/2018 I I ORTAOKULU 14:00 04/0112018 14:00 ll9e Milli EQitim MOdllrlOOO 

Kantm Dem1rba$ Bedeli .... 11.000 .......... TL 
~k11I Aile Birligi Hesap No :4500111000000000043865620 (FINAS BANK •••••••••• Bank) 
ll~e Milli Egitim Miidiirlilgii Dosya Masraf1 : 0016/J2353196-5001 (Dlh1yol ~ubesi Ziraat Bankasi) 

Madde 2- ihale §artnamesi mesai saaHeri i~risinde ii~ Milli EQitim MOdOrtOQOnde ve ilgili Okul MOdOrtOQOnOn panosunda gOralebilir.lhale dosyas1 ll~e Milli EQilim MOdOrtOQO Kantin BOIOmOnden 
alinacaktir.Pos1a, faks, e-mail, tetefon ve telgraf ile yap1lacak moracaauar kabul edilmeyeceklir.Bir ki§i bircten fazla kantin ihalesi alamaz.2886 say1h Davie! lhale Kanununun 83 ve 84 onca maddelerinde 
behrtilen yasak fi1I ve davrani§larcta bulunduklan anla§1lan kiractlar hakkinda ihalelerden bir y1I yasaklama karan verilir ve yasaklanan ki§iler, yasaklama sOresi i~nde yap1lacak ihalelere kat1lamazlar. 

Madde-3: lhaleye Katilmak l~ln Gerekll Olan Belgeler: 

1 • NUfus CUzdanmon arl<a/1 tJn/U fotokopisi (T.C.Kimllk NumaraSI Yaz1/1 Olaca/r) 

- istekliler adina vekAleten kat1lmak lsteyenler, noter lasdikli vekAletnamelerini ve imza, sirkOlerini komisyon bS§kanhQina ibraz edeceklerctir, ihaleye vekaleten kat1lacak olan ki§i 

savc1hk raporu ile notus COzdan fotokopisini de teslim edecektir. 

2 - ikametgah belgesi (asl1) son alt1 ay l;erislnde almm11 olacaktir. 

3 - Sab1ka Kay1t Belgesl (Ash) Cumhuriyet Ba1savcll1gmdan veya son alt1 ay l;erislnda al1nm1t olacakttr. 

4 - Herhangl blr saghk kurum veya kurulu1undan son alt1 ay l~erislnde al1nm11 olan sajj/11< raporu. (As/I) 

S - lhaleye kat1lmak lsteyen lsteklller 98S'lcl temlnat/anm Okul Aile Billi{linln yukanda bellrtllen hesap numarasma yatinu:aklar ve dekontun blr OmeQlnl lhale dosyas1 l;erislnde lhale 

komisyonuna tesllm edeceklerdir. (Dekonta a;1klama olarak; lhaleye glren '8h•1n Ad1 Soyad1,T.C. Klmllk Numaras1, lhaleslne glrilen okulun ad1, "g8S'ici teminat" bedeli oldugu 

yazd1nlacakt1r.) A~1klamalann ekslk veya yanhf yaztlmas1 hallnde veya ge<;lcl taminat tutanmn ekslk yallnlmas1 durumunda llglll klflnln dosyas1 lhalede deQariandlnneye alonmayacaktir. 

6 - Mllll Egltlm Bakanhg1 9 $ubat 2012 tarih ve 28199 sayih Okul Alie Blrilgl YOnetmelljllnln 20. Maddeslnln (4) bendlne gore, lhaleye kat1hmc1lardan, 5/611986 tarihll ve 3308 say1h 

Mesleki Egitlm Kanunu hUl<Umlelfne gtJre kantlnclllk alamnda al1nm1t ustahk belgesl sahibi olma 1art1 aramr. Ancak, kat1hmc1lann hl~blrislnde ustahk belgesl bulunmamas1, durumunda 

if yeri a;ma belgesl , kalfahk, kurs bltlnne belgelerlndan en az birine sahip o/ma 1art1 aranaca/cfJr. 

Yalmzca 51611986 talfhli ve 3308 sayi/1 Mes/eki E{litim Kanunu hUl<UmJerine gtJre kantincilik a/amnda almnn!/j ifyari as:ma beiges/ ve usta tJ{lreticilik beige/elf, usta/11< 

beiges/ ile e§de{ler o/arak fhalede tJnce/ik/e de{iellendlrilmeye a/maca/rtir. 

7 - Ogrenim Belgesl ash veya noter onayl1 Ornegl (En az llkokul veya llkOQretlm mezunu olmayanlar lhaleye kst1lamazlar) 

8 - Okul Alie Blrllgi YOnetmellglnln 20.maddeslnln 5. bendl gereOI, yap1lacak lhalelere kat1lacaklardan llglll esnaf odasmdan ad1na kay1th okul kantln lflatmesl olmad1gma ve 

ihalelerden yasaklama karan bulunmad1g1na dalr ald1g1 belgeyl ibraz etlacelrtir. (As/1) 

9 - G~ek usu/de gelir verglsi mUkel/afi oldu{lunu gtJstelfrvergl dalreslnden almm1f yaz1 veya lhalayl ald1g1 takdlrda Gan;ak usulde gellr verglsl mOkallafl olacagona dalr noter onayh 

taahhOtnameyl, Komlsyon bafkan11gona kapah zarf l;erislnde lbraz edeceklerdlr. 

I 0 - Okul ldaresinden alonacak okulu ve kantlnl mahalllnde gOrdOQOne dalr Yer GtJrdiJ sei,,esi. (As/1) 

11 -lhale $artnamesl Dortyol ll;e Milli Egltlm MOdOrlODOndan temln adllecek. 

12 - Tell/if Me/rtubu (Matbu o/arak) ve zarfl DtJrtyol f~e Milli E{litim MUdUllU{llJnden a/macak (Haztrtanan Takllf Maktubunun llglll yerlerl lhalaye kat1lacak klfl tarafondan doldurularak 

imzalanacak ve zarf i;erislne konulacak, zarfm agz1 kapah olacak ve kapalllan yerl en az o; yerlnden lmzalanacak. Ve zarf1n arka yOzOnOn sol Ost k1smona ihaleye kat1lan klfl islm, soy 

lslm ve a~1k adreslnl yazacak, orta k1sma "Dortyol ll;a Miiii Egltlm MlldOrlOQll •••••••••••• okulu (llglll okul ad1 yaztlacak) kantln lhalesl l;ln tekllf mektubu yaz1lacak. ") lstenllan dlger tom 

evraklarla blrllkte s1rasona gore as1I lhale dosyas1na konulacak ve haz1rlanan lhale dosyas1 kapah blr zarfla; zarfnt agz1 kapah olacak ve kapat1lan yarl an az O~ yerinden lmzah olacak 

1ekilde Yukanda bellrtllen tarih ve saate kadar MOdOrlOQllmilzlln llglll blrimlne tasllm edllecektlr. lhale dosyas1mn sol Ost k1sm1na lhaleye katilan klfl lslm, soy lslm ve a~1k adreslni 

yazacak, orta k1sma "DOrtyol ll;e Miiii Ejjltlm MOdOrlOQO •••••••••••• okulu (llglll okul ad1 yaz1lacak) kantln lhalesl l;ln tekllf dosyas1" tekllnde yaz1lacaktir. 

Not: Yukanda istenilen be/ge/elln tamammm as1/lan vilrilece/rtir. Fotokopisi isteni/en T.C.Kimllk Numaras1 yazd1 Kim/ii< ve SUr/JcU be/ge/erinin as1/lan /se /hale kom/syonu tarafmdan 

istenmesi halinde iha/e komisyonuna sunulmak Uzere, lhaleye katilacak kifilerin yanlannda haztr bulundurulmas1 gerekmaktedlr. Daha sonra beige lbraz etme lsteQI komlsyonca kabul 

edllmeyecekllr. (ihale esnasonda hl;blr 1ekllde beige lstenmeyecek va almmayacaktir.) 

Madd,,.4: lhaleye Kahlabilme Sartlan: 

a)T.C. Vatanda§1 olmak 

b)Ba~ka Kantin l§letiyor olmamak 

c)YOz K1zart1c1 Bir Su~n HOkOm Giymemi§ Olmak 

d)lhalelercten Men YasaQ1 Almam1§ Olmak 

Madde-5: lhaleye Katdamayacak Olanlar: 

1 - ihaleye Komisyon Ba§karn ve Oyeleri ile okul aile birliQinin yOnetim ve denetim kurulu Oyeleri ve bunlann ikinci dereceye kadar kan ve kayin h1s1mlan kat1lamazlar. 

2 09 $ubat 2012 larihli ve 28199 say1l1 Resmi Gazetede Yaymlanan Milli EQitim BakanhQ1 Okul Aile BirliQi YOnetmeliQinin 20.Maddesinin 11.Bendinde belirtilen "(11) 5237 say1l1 Turk Ceza 

Kanununun 53 Onco maddesinde belirtilen soreler ge~mi§ olsa bile: kasten i§lenen bir su~n dolay1 bir y1I veya daha fazla soreyle hapis cezasina ya da affa uQram1§ olsa bile devletin gOvenliQine 

kar§I su9lar. Anayasal dOzene ve bu dOzenin i§leyi§ine kar§I su~ar, milll savunmaya kar§I su~ar, devlet s1rlanna kar§I su~ar ve cesusluk, zimmet, irtikAp, rQ§vet, h1rs1zl1k, doland1nc1l1k, sahtecilik, 

goveni kOtOye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kan1t1rma, edimin ifasina fesat kan§t1rma, su9tan kaynaklanan mal varl1Q1 deQerlerini aklama veya ka~k91hk ve ayrn Kanunun Cinsel DokunulmazhQa 

Kar§1 Su~lar ba§hkh lkinci K1sm1nin Alt1nc1 BOIOmOnde dOzenlenen maddelercteki su~arctan mahkum olanlar ihalelere katilamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya verilen yerlercte istihdam edilemezler. 

HOkmO gereQi yukanda belirtilen su~arctan hOkOmlO bulunanlar ve kamu haklanndan mahrum b1rak1lanlar ile Fethullahc1 Teror OrgOyO Paralel Davie! Yap1lanmas1 (FETO/PDY), PKK 

vs. Her tortO teror OrgOtO ile aidiyeti, irtibat1, iltisak1 bulunanlar kantin ihalelere kat1lamazlar. Kat1lm1§ olduklan sonradan OjjrenildiQi takdircte dahi ihale di§I b1rak1hrlar. SOzle§me 

imzalanmas1 halinde sOzle§meleri tek taraft1 fesih edilir ve ge9ci ve/veya kesin teminatlan hi~bir §ekilde iade edilmeyerek hazineye gelir kaydedilir. 
3 - llimizde ve il~mizde daha once kantin ihalesina kat1hp taahhOdOnden vazg~n. sOzle§me imzalamad1Q1 ic;in ihaleden men yasaQ1 alan istekliler ihaleye kat1lamazlar. Kat1ld1klan tespit 

edilenlerin sOzle§meleri fesih edilerek kati teminatlan idareye gelir kaydedilir. 
4 • Daha once her hangi bir okulun kantin ihalesini kazan1p i§letmecilik yaparken, kendi kusurundan dolay1 idarece sozletmesi feshedildiQi i~n ihaleden men yasaQ1 alan istekliler bu ihaleye 

kat1lamaz. Bu durumda olup, ihale ozerinde b1rak1lan isteklinin bu durumun tespitinden itibaren, teminatlan gelir kaydedilecek ve sOzle§meleri feshedileceklir. 

5 - Halen okul aile birtikleri ile kantin sOzle§mesi bulunan i§leticiler ihaleye kat1lamazlar. SOzle1mesi idara tarafmdan tek larafi1 olarak feshedilen ve kendiliQinden terk edip gidenler, idare 

tarafindan 1 y1I sore ile kantin ihalelerinden men yasaQ1 al1rtar. 

6 - Kantin SOzle§mesini sore olarak uzatma hakk1 olduQu halde, sore uzat1m1 hakkin1 kullanmayan i§letici aym okulun yap1lacak olan ilk ihalesine kat1lamaz. 

7 - Kantini ~1~t1rmakta lken kira bedelinin yOksek olduQu gerek~si ile sOzle§meyi fesih edenler ihalelera bir yil kat1lamazlar. 

Madd,,.6: ihaleye kat1lacak olan ki§iler moracaaUanm yukanda belirtilen tarih ve saate kadar ihale komisyon ba§kanlijjina yapmalan gerekmekledir. 

Madd,,. 7:Posta, faks, e-mail, telefon ve telgrafla yap1lan moracaauar i§leme ahnmayacaklir. 
Madde-8: Kesinle§en ihale kararlan 2886 Say1h Devlet lhale Kanunun 32. maddesi gereQi ila amirince onayland1Q1 gOnden itibaren en g~ 5 i§ gono i~nde Ozenne ihale yap1lana veya 

vekiline, imzas1 ahnmak suretiyle bildirilir veya iadeli laahhOtlO mektupla tebligat adresina postalamr. Mektubun poslaya verilmesini takip eden yedinci gOn, karann isteklilere tebliQ 

tarihi say1hr. ihaleyi alan 1. S1radaki ki§i ihale tarihi itiban ile OHAL soru§turmas1mn 1amamland1Q1 larihten itibaren ilk 10 i§ gOnO ic;inde; ikinci siradaki ki§i ise 1. S1radaki ki§inin 

sOzle§meyi imzalamamas1 halinde, soresinin bitimini lakip eden 10 i§ gono i~nde davet yaz1s1 beklemeden kesin teminat1 yatinp, ilgili okul mOdOrtOQO ile sOzle§meyi imzalayacakt1r. 

Madd,,.9:lhaleyi kazanan mOstecir yap1lan sOzle§me larihinden ltibaren 3 i§ gOnO ic;inde Arz Bedelini, Kesin Teminat1, Ilk ayin Kiras1m ilgili Okul-Aile BirtiQinden alacaQ1 hesaplara 

yatiracak olup. anilan bedelleri yat1rmadan i§e ba§lamayacakt1r. 
Madde-10: ihale komisyonu, ihaleyi yap1p yapmamakta serbesttir. lhalenin her a§amasinda ihaleyi iptal etmeye yetkilidir. Aynca okulun huzur, govenlik, gizlilik, saQhk, temizlik vb. gibi 



.. 
de9ildir. ihaleye kat1lanlann ihale komisyonunca evraklan incelenerek ihaleye kat1lmas1 uygun gOlillen kifilerin dosyalan teslim almarak ihaleye kabul edilir. lhale komisyonunca 

ihaleye kat1lmas1 uygun gOralmeyen, kantin ifletmek ic;in uygun yeteriilikte olmayan ve belgeleli eksik clan fah1slar ihale odasmdan v1kart1hr. lhaleye kat1lmas1 uygun gOlillen kifilerin 

birinci yazil1 teklifleri ayllarak teklif edilen rakamlar ayiklanir. En yOksek yazih teklif belirtilir, bu afamada ihaleye devam etmek istemeyen istekliler d1fan yikart1lir. ihaleye devam etmek 

isteyen isteklilerden 4 (dOrt) defa da sOzlO teklif ahmr. Sozio teklifler ihaleye kat1lan kifilerin dosya s1rasma gore almir ve bu atamada birinci s1radaki istekliden baflamr. lstekliler SOZIO 

tekliflerin her a§amasmda kendinden Onceki isteklinin teklifinden daha yOksek bir rakam teklif etmek zorundad1rlar. SOzlO tekliflerin herhangi bir afamas1nda ihaleden yekilmek isteyen 

isteklinin imzas1 almir ve d1fan vikanhr. Kifi imza atmaktan imtina ederse ihale komisyonu tutanak dOzenler. 4. (DOrdOncu) sozto tekliflelin ahnmasmdan sonra ihaleye devam etmek 

isteyen isteklilerden ikinci yaz1h teklif almak isteyenlere, lhale Komisyonu tarafmdan matbu teklif mektubu ve zarf1 verilir. (Tekllf Mektubunun llglll yerlerl lhaleye kat1lacak kl•i 

tarafmdan doldurularak lmzalanacak ve zarf lyerlslne konulacak, zarfm agzi kapall olacak ve kapatllan yerl en az lly yerlnden lrnzalanacak. Ve zarfm arka yllzllnlln sol list 

k1smma ihaleye kat1lan kitl isim, soy isim ve ay1k adreslni yazacak, orta k1sma "DOrtyol llye Miiii EQitlm Mlldllrlllllll ............ okulu (llgili okul ad1 yaz1lacak) kanlin lhalesi 

ivin son tekllf mektubu yaz1lacak.") istekliler matbu teklif meklubunda belirtiien bilgileli eksiksiz doldurarak imzalar ve zarf iyerisinde koyarak zarfm aQz1m yap1ftmr. Bu afamada 

teklif mektubunu hatah veya eksik dolduran ve imzalamayan kifiler ihale d1f1 b1rak1hr. lkinci yazih teklif almak istemeyen istekliler ihaleden y1kart1hr ve beyanlan dogrultusunda 

ihaieden yekildiklerine dair beige imzalamr veya tutanak dOzenlenir. ikinci teklif alarak ihaleye devam etmek isteyen isteklilerin, ikinci yaz1h teklifleri komisyonca teslim ahnd1ktan sonra, 

teklifler avilarak, usulOne uygun olan isteklilerin teklW ellikleri fiyaUar av1klanir. En yOksek teklifte bulunan istekli ozerine ihalenin b1rak1lmas1 kararlafl1nhr. Ancak ilye-il Ohal 

BOrolanndan ilgili kifiler hakkmda yap1lacak soruflurma sonucunda ihalelere kat1lmasmda sak1nca gOlillen kifiler ihale Ozerlerine b1rak1lsa da ihaleleri iptal edilecek ve SOzlefme 

imzalanmayacaktir. SOzlefme imzalanmas1 halinde sOzlefmeleri tek tarafl1 fesih edilerek kesin teminadan hivbir fekilde iade edilmeyecek ve hazineye gelir kaydedilecektir. lhale 

esnasmda ihale komisyonunun yahfmas1m herhangi bir sebeple engelleyeme yehfan kifi veya kifiler ihale d1f1 birak1larak varsa teklifleri geyersiz say1hr ve haklannda yasal iflern 
yap1hr. 


