
DORTYOL iL<;:E MiLLi EGiTiM M0D0RL0G0 
KANTiN iHALE iLANI 

Madde l- ihale konusu i~ ve ihale UsuHi: 
A~ag1da okul ad1, muhammen bedeli, ge9ici teminat1, ihale tarihi ve saati yazl11 olan okul kantini; M.E. B. 9 2012 tarihli ve 28!99 

say1l1 Okul Aile Birligi Yi:inetmeliginin 20. Maddesi hiikiimleri dogrultusunda, 8/9/l 993 tarihli ve 2886 Dev let ihale Kanunu'nun 51 
maddesinin birinci f!krasmrn bendine pazarl!k usulU ile kiraya verilecektir. 

i~in Adi Kan tin in 
Ydhk Ge~ici Temhrnt Son Miiracaat ihalenin S.No Al.am Dosya M.asrafe Muhammen (Ydhk Kira 

Tarihi ve Saati Tarihi ve Santi ihalcnin Yeri 
Bedeli BedeHnin %IO) 

l Nedp Fazli Ortaokulu IOO m2 IOOTL 8.512.00 851,20 
0511212018 

14:20 
05112/2018 ilveMilli 

(:ariamba (:ariamba MUdUrlUgu 

Kantin Demirba~ Bedeli: ............................ TL 
Okul Aile Birligi Hesap No :TR39 0001 0000 1666 2015 49 5001 (Dortyol Ziraat Bankasi) 
il~e Milli Egitim Miidiirliigii Dosya Masraf1 : 0016/32353196-5001 (Dortyol Subesi Ziraat Bankasi) 

Madde 2- ihale ~artnamesi mesai saatleri Milli MlldUrlligUnde ve ilgili Okul 
il9e Milli Kantin Bolilmiinden almacaktir. Posta, faks, e-mail, telefon ve ile mliracaatlar kabul 

birden kantin ihalesi alamaz.2886 Devlet ihale Kanununun 83 ve 84 UncU maddelerinde bclirtilen 
bu!unduklan anla~Ilan kirac1lar hakkmda ihalelerden bir yasaklama karari verilir ve Y"''"11.rnua1 

katilamazlar. 
Madde-3: ihaleye Kat1lmak i9in Gerekli Olan Belgeler: 
I - Ntlfus Ciiulammn arka/1 onliifotokopisi (T.C.Kimlik Numarast Yazilt Olacak) 

- istekliler adma vekaleten kat!lmak noter tasdikli vekaletnamelerini ve imza, sirkUlerini ihraz 
e~eceklerdir, ihaleye vekaleten olan ki~i savc1l1k raporu ile nlifos cUzdan de teslim 

2 - lkametgah belgesi (ash) son alt1 ay i~erisinde almm1~ olacaktir. 
3 - Sab1ka Kay1t Belgesi (Ash) Cumhuriyet Ba~savc1hgmdan veya son alt! ay i~erisinde ahnm1~ olacakttr. 
4 - l;lerhangi bir saghk kurum veya kurulu~undan son alt1 ay ic;erisinde ahnm1~ olan sagllk raporu. (Aslt) 
5 - Ihaleye kat1lmak isteyen istekliler ge<;ici teminatlanm Okul Aile Birliginin yukanda belirtilen ltesap numarasma yat1racaktar ve 
dekontun bir ornegini ihale dosyas1 i~erisinde ihale komisyonuna teslim edeceklerdir. (Dekonta a~1klama olarak; ihaleye giren ~ahsm Adi 
Soyad1, T.C. Kimlik Numaras1, ihalesine girilen okulun adt, "ge<;.ici teminat" bedeli oldugu yazdtnlacaktir.) A~1klamalarm eksik veya yanh~ 
yazllmas1 halinde veya ge~ici teminat tutannm eksik yatinlmas1 durumunda ilgili ki~inin dosyast ihalede degerlendirmeye almmayacakt1r. 
6 - Milli Egitim Bakanhg1 9 Subat 2012 tarih ve 28199 say1h Okul Aile Birligi Yonetmeliginin 20. Maddesinin (4) bendine gore, ihaleyc 
katlhmcilardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 say1h Mesleki Egitim Kammu hiikiimlerine gore kantincilik alamnda almm1~ ustallk belgesi sahibi 
olma ~art! aramr. Ancak, kat1hmc1lann hi~birisinde ustahk belgesi bulunmamas1, durumunda i$ yeri a~ma belgesi, kalfahk, kurs bitirme 
belgelerinden en az birine sahip olma ~artl armwcakllr. 

Yalmzca 51611986 tarihli ve 3308 saytlt Mesleki Egitim Kammu hiikiimlerine gore kantincilik alanuula almnu~· (l(;ma belgesi 
ve usta ogreticilik belgeleri, ustaltk belgesi ile e!fdeger olarak ihalede iincelikle deger/emliri!meye almacakllr. 

7 - Ogrenim Belgesi ash veya noter onayh ornegi (En az ilkokul veya ilkogretim mezunu olmayan!ar ihaleye katil:unazlar) 
8 - Okul Aile Birligi Yonetmeliginin 20.maddesinin 5. bendi geregi, yap1lacak ihalelere kat1!acaklardan i!gili esnaf odasrndan ad ma kay1tll 
okul kantin i~letmesi olmad1gma ve ihalelerden yasaklama karari bulunmad1gma dair ald1g1 belgeyi ibraz edecektir. (Aslt) 
9 - Ger<;ek usu/de gelir vergisi m.iikelleji oldugunu gosterir vergi dairesinden almm1~ yaz1 veya iha!eyi ald1g1 takdirde Geri;ek usu Ide gelir 
vergisi miikel!efi olacagma dair noter onayh taahhiitnameyi, Komisyon ba~kanhgma kapah zarf ic;erisinde ibraz edeceklerdir. 
10 - Okul idaresinden almacak okulu ve kantini mahallinde gordiigiine dair Yer Gordii Belgesi. (Asli) 
l l -ihale Sartnamesi Dortyol il~e Milli Egitim Miidiir!iigiinden temin edilecek. ilgili bilgi!er yaz1hp imzalanarak dosya ii;erisinde 
sunulacak. 
12 - TeklifMektubu (Mat/Ju olarak) ve weft Dortyol il<;e Milli Egitim Mudiirlilgii.mlen almacak (Hazirlanan Teklif Mektubunun ilgili yerleri 
ihaleye katl!acak ki~i tarafmdan doldurularak imzalanacak ve zarf i9erisine konulacak, zarfm agz1 kapah olacak ve kapatilan yeri en az ii<; 
yerinden imzalanacak. Ve zarfm arka yiiziiniin sol iist k1smma ihaleye katilan ki~i isim, soy isim ve a~1k adresini yazacak, orta lmma 
"Dortyol ili;e Milli Egitim MiidiirHigii ............ okulu (ilgili okul ad1 yazllacak) kantin ihalesi i~in teklif mektubu yaztlacak.") istenilen 
diger tiim evraklarla birlikte s1rasma gore as1I ihale dosyasma konulacak ve hazirlanan ihale dosyas1 kapall bir zarfla; zarfm agz1 kapall 
olacak ve kapatila~ yeri en az ii~ yerinden imzah olacak ~ekilde Yukarida belirtilen tarih ve saate kadar Miidiirliigiimiiziln ilgili .birimine 
teslim edilecektir. lhale dosyasmm sol iist k1smma ihaleye katilan ki~i isim, soy isim ve a91k adresini yazacak, orta k1sma "Dortyo! lli;e Milli 
Egitim Miidiirliigii ............ okulu (ilgili okul ad1 yazllacak) kantin ihalesi ii;in teklif dosyas1" ~eklinde yaz1!acaktir. 
Not: Yukarida istenilen belgelerin tamammm tmllafl verilecektir. Fotokopisi iste11ile11 T.C.Kimllk Numaras1 yaz1lt Kimlik ve Sllriicii 
belge/erinin astllan ise iltale komisyonu tarafmdan istenmesi lwlinde ihale komisyonuna sunulmak iizere, iha!eye katilacak ki~ilcrin 
yan!armda hazir bulundurulmas1 gerekmektedir. Daha sonra beige ibraz etme istegi komisyonca kabul edi!meyecektir. (ihale esnasmda 
hh;bir ~ekilde b.elge istenmeyecek ve almmayacakt1r.) 
Madde-4: Ihaleye Kati!abilme Sartlan: 

Madde-5: 
1 -
h1s1mlan 

a)T.C. Vatanda!?I olmak 
b)Ba~ka Kantin i~letiyor olmamak 
c)YUz K1zm11c1 Bir Su9tan Hlikiim Olmak 
d)ihalelerden Men Yasag1 

ihaleye Kat1lamayacak Olanlar: 
ve Uyeleri ile okul aile yi:inctim vc denetim kurulu ve bunlarm ikinci 

2 09 ~ubat 2012 tarihli ve 28199 Resmi Gazetede '.Vlilli Okul Aile 
I I .Bendinde belirtilen 1 l 5237 TUrk Ceza Kanununun 53 UncU maddesinde belirtilen sUreler 

bir veya daha cezasma ya da affa olsa bile devletin 
su9lar, miffl savunmaya kar~1 su9!ar, devlet su9lar ve casusluk. 

ktitllye kullanma, hileli ihaleye fesat ifasma fesat 
aklama veya ka9ak91hk ve aym Kanunun Dokunulmazhga ba~hkh ikinci K1smmm 

mahkum olanlar ihalelere katllamazlar ve okul-aile birliklerince verilen istihdam edilemezler. 
Hilkn1ii f:n~r~P.1 vnk~r1rl~ hP11rtil.·o:i.n c>n,...t<:i ... ~ ........ 1,,.-:~t--:~ ........ 1:~ L .. L.--~-L--

kadar kan ve 



te.k tarafl1 fesih edilir ve ger;ici 
3 ·- flimizde ve ilr;emizde daha once ihalesine katihp taahhiidiinden vm'<>'''"'n 
istekliler ihaleye katllamazlar. Kat1ld1klan tespit edilenlerin sozle~meleri fesih 
4 - Daha once her hangi bir okulun kantin iha!esini kazamp i~letmecilik HQ,,Q,.k·pn 

ihaleden men yasag1 alan istekliler bu ihaleye 
kat1lamaz. Bu durumda olup, ihale Ozerinde b1raktlan isteklinin bu durumun tespitinden teminatlan gclir ve '' 1"~""'.n"' 
feshcdileccktir. 

5 - Halen okul aile birlikleri ile kantin bulunan isletici!er katilamazlar. Sozle~mesi idare tarafindan tek taratl1 olarak feshedilen 
ve kendiliginden terk edip gidenler, idare 

tarafmdan I yll sure ile kantin ihalelerinden men yasag1 ahrlar. 
6- Kantin Sozlesmesini siire olarak uzatma hakk1 oldugu halde, sore uzat1m1 hakkm1 kullanmayan i~letici aym okulun olan ilk ihalesinc 
kat1lamaz. 

7 - Kantini 9ah~t1rmakta iken kira bedelinin yUksek oldugu a"'·"1"'"'"' 
Madde-6: kattlacak olan ki:?iler mliracaatlanm yukanda tarih ve saate kadar ihale 
Madde-7:Posta, telefon vc telgratla yapilan mi.iracaatlar i~leme almmayacakt1r. 

Madde-8: Kesinle~en kararlan 2886 Saytl1 Dev let ihalc Kanunun 32. maddesi 
5 i~ gUnli icindc Uzerine ihale yapllana vekilinc, imzas1 almmak suretiylc 

Mektubun postaya takip eden ycdinci gDn, kararrn isteklilere 
tarihi ile soru~tunnasmm tamamland1g1 tarihtcn itibaren ilk I 0 i~ gUnU davet yaz1s1 
okul mildiir!Ugii ilc sozle~meyi imzalayacaktir. 
Madde-9:ihaleyi kazanan mUstecir yapllan sozle~me tarihinden itibaren 3 i~ 
ilgili Okul-Aile Birliginden alacag1 hesaplara olup, amlan 
Madde-10: ihale komisyonu, ihaleyi yap1p yapmamakta serbesttir. her 
okulun huzur, gUvcnlik, gizlilik, saghk, temizlik vb. gibi ozclliklerini koruyup "'v""'~"'"' 
yetkilidir, ihale komisyonu bu gerekr;elcre olarak vcrmeme durumunda 
kat1lanlarm ihalc komisyonunca evraklan 1nr·l"lr•nf'rPv 

cdilir. ihalc komisyonunca ihaleye katllmas1 uygun 
ihale odasmdan 91kartihr. lhaleye katllmas1 

ac1klamr. En yazih teklif belirtilir, bu a~amada 
4 (dart) defa da sozlii teklif alm1r. tckliflcr 

s1radaki istekliden ba~lamr. istckliler sozli.i tckliflcrin her kendinden onceki daha 
rakam teklif etmek zorundadirlar. Si:izlii tckliflerin herhangi bir a~amasmda ihaleden r;ekilmck istcyen isteklinin imzas1 ahmr vc 
r;1kanhr. Ki~i imza atmaktan imtina ederse ihalc komisyonu tutanak diizenler. 4. (DordUncil) sozlii teklitlerin almmasmdan sonra 
devam ctmek isteyen isteklilerden ikinci ve son yaz1h teklif a!mak isteyenlcrc, !hale Komisyonu tarafmdan matbu tcklif mektubu ve 
zarf! vcrilir.(Teklif Mektubunun ilgili yerleri ihaleye kat1lacak ki~i tarafmdan doldurularak imzalanacak ve zarf i~erisine 
konulacak, zarfm agz1 kapah olacak ve kapattlan yeri en az ii~ yerinden imzalanacak. Ve zarfm arka yiizi.iniin sol i.ist k1smma 
il,ialeye katilan ki~i isim, soy isim ve a~1k adresini yazacak, orta k1sma "Dortyol il~e Milli Egitim Miidiirliigil ............ okulu 
(Ilgili okul ad1 yazilacak) kantin ihalesi son teklif mektubu yaz1lacak.") Istekliler matbu teklifmektubunda bclirtilcn 
cksiksiz doldurarak imzalar ve zarfm . Bu teklif mcktubunu hata!J eksik 

ihale tcklif ihalcden vc 
dUzenlenir. teklifalarak devam etmek 

tcklifler olan isteklilerin teklif 
En yiiksek tcklifte bulunan istekli Uzerinc b1rakilmas1 hakkmda 
sonucunda ihalelcrc katilmasmda sakrnca goriilen ihalc 

Sozlc~me imzalanmasi halinde tek 
kaydedilecektir. ibale esnasrnda ihale 

d1~1 b1rak1larak varsa tcklifleri 

iHALE KOMiSYONU 


