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D6RTYOL iL<;:E MiLLt EGiTtM MUDURLUGU 
KANTiN IHALE iLANI 
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A~ag1da okul ad1, muhammen bedeli, ge<;:ici temina!I, ihale tarihi ve saati yaz1il olan okul kantini; M.E. B. 9 $ubat 2012 tarihli ve 28199 say1l1 Okul 
Aile Birligi Yonetmeliginin 20. Maddesi hukumleri dogrultusunda, 8/9/1993 tarihli ve 2886 say1l1 Devlet ihale Kanunu'nun 51. maddesinin birinci f1krasin1n (g) 
bendine gore pazarl1k usulu ile kiraya verileceklir. 

Y1lllk Gec;icl Teminat 
Son MOracaat Tarihi ve lhalenin S.No 1$in Adt KantinlnA 

(Y1lhk Kira lhalenin Yeri lam oosya Masraf1 Muhammen Tarihi YI Saati 
Bede Ii Bedelinin %30) Saati 

--·--·---- -

1 Nure1t1n Baransel llkokulu 21m2 100TL 2 OOOTL 600TL 070912018 I 14:00 07/0912018 I 14:00 lrce Milli EQitim Mi.id0r10Qjj 

K1rnlm Dem1rba$ Bedeh .............. TL 
Okul Aile Birligi Hesap No :tr20000I000016469950055001(Dortyol Ziraat BankaS1) 
il\r \'lilli E~itim Miidiirliigii Dosya Masraf1 : 0016/32353196-5001 (DHrtyol Subesi Ziraal Bankasi) 

Madde 2- lhale ~artnames1 mesa1 saatleri i9erisinde il90 Milli Egitim Mudurlugunde ve llgili Okul Mudurlugunun panosunda gorulebilir. !hale dosyas1 1190 Mill• Eg11im Mudurlugu Kantin Bolumunden 
al1nacaktir Posta, faks, e-mail, telefon ve telgraf ile yap1lacak muracaatlar kabul edilmeyecektir.Bir ki~i birden fazla kantin ihalesi alamaz.2886 say1l1 Devlet !hale Kanununun 83 ve 84 uncu maddelerinde 
belirtilen yasak !iii ve davrani~larda bulunduklari anla~1lan kirac1lar hakk1nda ihalelerden bir y1I yasaklama karari verilir ve yasaklanan ki~iler, yasaklama suresi i9inde yapllacak ihalelere kat1lamazlar 

Madde-3: ihaleye Katrlmak l9in Gerekli Olan Belgeler: 

- Niltus CiJzdanmrn arkall llnliJ fotokopisi (T.C.Kimlik Numaras1 Yaz1/1 O/acak) 

- isteklller adrna vekaleten kat1lmak isteyenler, noter tasdikli vekaletnamelerini ve imza, sirkulerini komisyon ba.kanhg1na ibraz edeceklerdir, ihaleye vekaleten kat1lacak clan ki~i 

savcil1k raporu ile nutus cuzdan fotokopisini de teslim edecektir. 

2 - lkametgah be/gesi (ash) son altr ay l~erislnde ahnmrt olacaktir. 

3 - Sabrka Kayrt Belgesi (Ash) Cumhuriyet Batsavc1hQrndan veya son altr ay l~ertslnde ahnmrt olacaktir . 

.i - Herhangi bir saQhk kurum veya kurulu,undan son altr ay i9erisinde ahnmrt olan sa(J/1k raporu. (As/1) 

~ • ihaleye katrlmak isteyen istekliler get;ici teminallarm1 Oku/ Aile Birli(Jinin yukartda belirti/en hesap numarasma yattracaklar ve dekontun bir lirnegini ihale dosyasr i9erisinde ihale 

komisyonuna teslim edeceklerdir. (Dekonta a9rklama olarak; lhaleye giren tahsrn Adr Soyadr, T.C. Kimlik Numarasr,ihaleslne girilen okulun adr, "gefici teminat" bedeli oldu(iu 

yazdmlacaktrr.) A9rklamalarrn eksik veya yanhf yazrlmasr halinde veya ge9ici teminat tutarrnrn eksik yatmlmasr durumunda llglli ki,inin dosyasr lhalede degerlendirmeye alrnmayacaktrr. 

6 - Milli EQitim Bakanhgr 9 $ubat 2012 tarih ve 28199 sayrh Okul Aile Birligi Yl:lnetmeliginin 20. Maddesinin (4) bendine gl:lre, ihaleye katrhmcrlardan, 5/6/1986 tarlhli ve 3308 sayrh 

Mesleki Egitim Kanunu hilkilmlerine gllre kantlncllik alanrnda ahnmr' ustahk belgesi sahibi olma lf'lltl aramr. Ancak, katrhmc1larrn hl9birislnde ustahk belgesl bulunmamasr, durumunda 

i§ yeri a9ma belgesi , kalfahk, kurs bitirme belgelertnden en az birine sahip olma 1jart1 aranacakltr. 

Ya/nizca 51611986 tarihli ve 3308 say1/1 Mes/eki E(Jitim Kanunu hllkllmlerine gllre kantinclllk a/anmda almmtlj /ljyerl afma beiges/ ve usta ll(Jrellci//k be/geleri, ustaltk 

belgesi i/e e!Jde(Jer olarak ihalede llnce/ikle de(Jerlendirilmeye a/macakltr. 

7 - Ogrenim Belgesi ash veya noter onayh l:lrnegi (En az ilkokul veya ilkl:lgretim mezunu olmayanlar ihaleye katrlamazlar) 

8 - Okul Aile Birligi Yl:lnetmeliQinin 20.maddesinin 5. bendi gere!'.ji, yaprlacak ihalelere katrlacaklardan ilgill esnaf odasrndan adrna kayrth okul kantin ifletmesi olmadrgrna ve 

ihalelerden yasaklama kararr bulunmadr!'.jrna dair ald1Q1 belgeyi ibraz edecektir. (As//) 

9 - Gerfek usu/de gelir vergisi m/Jkel/efi o/du(Junu gllsterir vergl dairesinden ahnmrf yazr veya lhaleyi aldrgr takdirde Ger9ek usulde gelir vergisi mUkellefi olacagrna dair noter onaylr 

taahhOtnameyi, Komisyon ba,kanhgrna kapah zarf l9erlsinde lbraz edeceklerdir. 

I 0 - Okul idaresinden ahnacak okulu ve kantinl mahallinde gl:lrdOQUne dair Yer GllrdlJ Belgesi. (As//) 

11 -lhale Sartnamesi Dl:lrtyol ll9e Milli EQitim MOdOrlU(iUnden temin edilecek. llgili bilgiler yazrhp lmzalanarak dosya i9erisinde sunulacak. 

12 - Teklif Mektubu (Matbu o/arak) ve zarl1 DIJrtyol ilfe Milli E(Jillm MIJdlJrllJ(JIJnden a/macak (Hazrrlanan Teklif Mektubunun llglll yerlerl ihaleye katrlacak ki'i tarafrndan doldurularak 

imzalanacak ve zarf i~erisine konulacak, zarfrn aQzr kapah olacak ve kapatrlan yeri en az 09 yerinden imzalanacak. Ve zarfrn arka yOzOnOn sol Ost krsmrna lhaleye katrlan kl'i isim, soy 

isim ve a91k adresini yazacak, orta krsma "Dl:lrtyol ll~e Miiii EQitlm MOdOrlOQO ............ okulu (llgill okul adr yazrlacak) kantin lhalesl l9in teklif mektubu yazrlacak.") istenilen diger tOm 

evraklarla birlikte srrasrna gl:lre asrl lhale dosyasrna konulacak ve hazrrlanan ihale dosyasr kapah blr zarfla; zarfrn agzr kapah olacak ve kapat1lan yeri en az 09 yerinden imzah olacak 

,ekilde Yukanda belirtllen tarih ve saate kadar MOdOrlUQOmUzUn ilgill blrimine teslim edilecektir. lhale dosyasrnrn sol Ost krsmrna ihaleye katrlan kifl isim, soy isim ve a91k adresini 

yazacak, orta krsma "Dl:lrtyol ll9e Milli Egitim MUdOrl!i!'.jO ............ okulu (llgili okul adr yazrlacak) kantin ihalesi i~in teklif dosyasr" feklinde yazrlacaktrr. 

Not: Yukarrda istenilen be/gelerin tamammm as1/lar1 veri/ecektir. Fotokopisi istenilen T.C.Kimlik Numaras1 yaz1/1 Kimlik ve SIJrlJclJ belgelerlnin as1/lart ise iha/e komisyonu tarafmdan 

istenmesi halinde iha/e komisyonuna sunulmak iJzere, ihaleye katrlacak kifilerin yanlarrnda hazrr bulundurulmasr gerekmektedir. Daha sonra beige ibraz etme istegi komisyonca kabul 

edilmeyecektir. (ihale esnasrnda hi9bir tekilde beige lstenmeyecek ve alrnmayacaktrr.) 

M•dde-4: ihaleye Katilabilme ~artlar1: 

a)T C Vatanda•• olmak 

b)Ba>ka Kantin l~letiyor olmamak 

c)Yuz K1zart1c1 Brr Su9tan Hukum G1ymem1~ Olmak 

d)lhalelerden Men Yasag1 Almamr~ Olmak 

~'ladde-5: ihaleye l<ahlamayacak Olanlar: 

1 - ihaleye Komisyon Ba~.kan1 ve uyeleri ile okul aile birliginin yonetim ve denetim kurulu uyeleri ve bunlarrn rkincr dereceye kadar kan ve kay1n h1s1mlar1 kat1lamazlar 

2 09 ~ubat 2012 tarihli ve 28199 say1l1 Resmi Gazetede Yay1nlanan Milli Egitrm Bakanl1g1 Okul Aile Birligi Yonetmeliginin 20.Maddesinin 11.Bendinde belirtilen "(11) 5237 say1l1 TUrk Ceza 

Kanununun 53 uncu maddesinde belrrtilen sureler ge9mi~ olsa bile; kasten i>lenen bir su9tan dolayr bir yrl veya daha fazla sureyle hapis cezas1na ya da affa ugramr~ olsa brle devletin guvenhgine 

kar;1 suc;lar. Anayasal duzene ve bu duzenin i~leyi•ine kar~r su9lar, milli savunmaya kar~1 su9lar, devlet srrlarina kar~1 su9lar ve casusluk, zimmet, irtikap. ru~vet, hrrsrzlrk, doland1rrcrl1k, sahtecilik, 

guveni koluye kullanma, h1lel1 rflas, 1haleye fesat karr~trrma, edimin ifasrna fesat kan;tirma, su9tan kaynaklanan mal varl1g1 degerlerini aklama veya kayak91hk ve ayni Kanunun Ginsel Dokunulmazhga 

Kar>• su,1ar ba~l1kl1 lkinci K1sm1nin Alt1nc1 Bolumunde duzenlenen maddelerdeki su91ardan mahkum olanlar ihalelere kat1lamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya verilen yerterde istihdam edilemezler 

Hukmu geregi yukarrda bel1rtilen su9lardan hukumlu bulunanlar ve kamu haklarindan mahrum birak1lanlar ile Fethullahcr Teror Orguyu Paralel Devlet Yap1lanmas1 (FETO/PDY), PKK 

vs Her tUrlu teror orgutU ile aidiyeti, 1rtibat1, iltisakr bulunanlar kantin ihalelere kat1lamazlar. Katrlmr~ olduklan sonradan ogrenildigi takdirde dahi ihale d1~1 birak1lrrlar. Sdzle~me 

1mzalanmas1 halinde sozle;meleri tek tarafl1 fesih edilir ve ge9ici ve/veya kesrn teminatlarr hi9bir ~ekilde iade edilmeyerek hazineye gelir kaydedilir 

3 - llimizde ve i19emizde daha once kantin ihalesine kat1l1p taahhudunden vazge9en, sozle~me imzalamad1g1 i9in ihaleden men yasagr alan istekliler ihaleye kat1lamazlar Kat1ld1klan tespit 

edllenlerin sozle~meleri fesih edilerek kati temrnatlari idareye gelir kaydedilir. 
4 - Daha Once her hangi bir okulun kantin ihales1ni kazanrp i~letmecilrk yaparken, kendi kusurundan dolayr idarece sozle~mesi feshedildigr i9in ihaleden men yasag1 alan rstekliler bu rhaleye 

kat1lamaz. Bu durumda olup, ihale uzerinde birakrlan isteklinin bu durumun tespitinden itibaren, teminatlarr gelrr kaydedilecek ve sozle~meleri feshedrlecektir. 

5 Halen okul a1le birlikleri ile kantin sozle~mesi bulunan i~leticiler ihaleye kat1lamazlar. Sdzle~mesi idare taraf1ndan tek tarafl1 olarak feshedilen ve kendiliginden terk edip gidenler. idare 

taraf1ndan 1 y1l sore ile kantin 1halelerinden men yasag1 al1rlar. 

6- Kant1n Sozle;mesini sure olarak uzatma hakkr oldugu halde, sure uzatrmr hakk1n1 kullanmayan i~letici ayn1 okulun yap1lacak clan ilk ihalesine katrlamaz 

- Kant1n1 98l1;tirmakta lken kira bedelinin yuksek oldugu gerekc;esi ile sdzle~meyi fesih edenler ihalelere bir yrl katrlamazlar. 

\laddr-60 lhaleye kat1lacak clan k1~iler muracaatlarin1 yukarrda belrrtilen tarih ve saate kadar ihale komisyon ba~kanl1g1na yapmalan gerekmektedrr. 

\l•dde-7oPosta, faks, e-mail. telefon ve telgrafla yap1lan muracaatlar i~leme al1nmayacaktir. 
M•dde-8: Kes1nle~en 1hale kararlari 2886 Say1l1 Devlet !hale Kanunun 32. maddesi gere!'.ji ita amirince onayland1g1 gunden itibaren en gee; 5 i~ gunu i9inde uzerine ihale yap11ana veya 

vek1l1ne. 1mzas1 al 1nmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhutlu mektupla tebligat adresine postalanrr Mektubun postaya venlmesini takip eden yedinci gun, kararin rsteklrlere teblig 

tarih1 sayrlrr ihaleyi alan ki~1 1hale tarihi itibarr ile soru~turmasrnin tamamland1g1 tarihten itibaren ilk 10 i~ gunu 19inde davet yaz1s1 beklemeden kes1n teminat1 yat1rip, 1lg1li okul 

mudurlugu ile sozle~meyi imzalayacakt1r. 
Madde-9:lhaleyi kazanan mustecir yaprlan sOzle~me tarihinden ltibaren 3 i~ gunu i9inde Arz 8edelini, Kesin Teminat1. ilk ayrn Kirasrnr ilgili Okul-Aile Birliginden alacagr hesaplara 
v::at1r::ar.::1k nli 1n .:::an1l.:::an k.crlollori .,.,,,.,.,....,,..,.....,..., ;,.Ao i....--•---··---•-•·-



fOegildir. lhaleye kat1lanlaron ihale komisyonunca evraklaro incelenerek ihaleye kat1lmas1 uygun gOrOlen ki,ilerin dosyalaro teslim ahnarak ihaleye kabul edilir. lhale komisyonunca 

1haleye katlimas1 uygun gOrOlmeyen, kantin 1,1etmek ii;;in uygun yeterlilikte olmayan ve belgeleri eksik olan '8h1slar ihale odas1ndan i;;1kart1lir. lhaleye kat1lmas1 uygun gOrOlen ki,ilerin 

birinci yaz1h teklifleri ai;;1larak teklif edilen rakamlar ai;;1klarnr. En yOksek yaz1h teklif belirtilir, bu a,amada ihaleye devam etmek istemeyen istekliler d1,an i;;1kartliir. lhaleye devam etmek 

isteyen isteklilerden 4 (dOrt) defa da sozlO teklif al1rnr. Sozio teklifler ihaleye katllan ki,ilerin dosya siras1na gore ahrnr ve bu a,amada birinci siradaki istekliden ba,lanir. lstekliler sozlO 

tekliflerin her B'8masmda kendinden onceki isteklinin teklifinden daha yOksek bir rakam teklif etmek zorundadirlar. Sozio tekliflerin herhangi bir a'8mas1nda ihaleden yekilmek isteyen 

isteklinin imzas1 ahnir ve d1'8n i;;1kanlir. Ki'i imza atmaktan imtina ederse ihale komisyonu tutanak dOzenler. 4. (DOrdOnco) sozlO tekliflerin almmasmdan sonra ihaleye devam etmek 

isteyen isteklilerden ikinci ve son yaz1h teklif almak isteyenlere, lhale Komisyonu tarafmdan matbu teklif mektubu ve zarf1 verilir.(Teklif Mektubunun llgili yerlerl lhaleye kat1lacak 

kifi tarafmdan doldurularak lmzalanacak ve zarf if;erlsina konulacak, zarfm ajjz1 kapah olacak ve kapat1lan yerl en az II~ yerlnden imzalanacak. Ve zarfm arka yllzllnlln sol 

llst k1smma ihalaye katllan kiti isim, soy isim ve a~1k adresini yazacak, orta k1sma "Dllrtyol ll~e Milli EQitim MlldllrlllQll ............ okulu (ilgili okul ad1 yaz1lacak) kantin 

ihalesi ii;; in son teklif mektubu yazllacak. ") lstekliler matbu teklif mektubunda belirtilen bilgileri eksiksiz doldurarak imzalar ve zarf ii;;erisinde koyarak zarfm al)zm1 yap1,11nr. Bu 

a,amada teklif mektubunu hatall veya eksik dolduran ve imzalamayan ki,iler ihale d''' birakliir. lkinci yaz1h teklif almak istemeyen istekliler ihaleden i;;1kart1lir ve beyanlan 

dogrultusunda ihaleden i;;ekildiklerine dair beige imzalarnr veya tutanak dOzenlenir. lkinci teklif alarak ihaleye devam etmek isteyen isteklilerin, ikinci yaz1h teklifleri komisyonca teslim 

almd1ktan sonra, teklifler ai;;1larak, usulOne uygun olan isteklilerin teklif ettikleri fiyatlar ai;;1klanir. En yOksek teklifte bulunan istekli Ozerine ihalenin birak1lmas1 karar1a,t1nlir. Ancak ilgili 

ki,iler hakk1nda yap1lacak soru,turma sonucunda ihalelere kat1lmasmda sak1nca gorOlen ki,iler, ihale Ozerlerine birak1lsa da ihaleleri iptal edilecek ve sOzle,me imzalanmayacakt1r. 

Sozle,me imzalanmas1 halinde SOzle,meleri tek tarafl1 fesih edilerek kesin teminatlan hii;;bir ,ekilde iade edilmeyecek ve hazineye gelir kaydedilecektir. lhale esnas1nda ihale 

komisyonunun i;;ah,mas1rn herhangi bir sebeple engelleyeme i;;all'8n ki'i veya ki,iler ihale d''' birakliarak varsa teklifleri gei;;ersiz sayliir ve haklannda yasal 1,1em yap1hr. 

/HALEKOM/SYONU 


