DORTYOL iu;:E MiLLi EGiTiM MUoURL0 G0
KANTiN iHALE iLANl
Madde 1- ihale konusu i~ ve iha le Usulil:
A~ag1 da okul ad1 , muhammen bedel i, gei;:ici teminall , ihale tarihi ve saati yaz1il olan okul kantini ; M.E. B. 9 $ubat 2012 tarihli ve 28199 say1il Okul
Aile Birligi Yonetme liginin 20. Maddesi hukumleri dogrultusu nda , 8/9/1 993 tarihli ve 2886 say1il Devlet ihale Kanunu 'nun 51 . maddesinin birinci f1kras1nm (g)
bendine gore pazarl1k usulU ile kiraya verilecektir.

S.No

Y1lhk

Kantinin
Alan1

IJin Ad 1

Oosya Masraf1

Muhammen
Bede Ii

$eh1t Ayhan K1ymac1
llkokulu

1

108,8.m2

25000.00 TL

250 TL

Gei;ici Teminat
(Y1l l1k Kira
Bed elinin %30)

7500TL

Son MOracaat Tarih i ve

ihalenin
Tari hi ve Saati

Saati

kr~ )

15102021

10·50

15 10 2021

11 ·00

lhalenin Yerl

llce Milli EQ1tim MOdOrtOQO

: toooo,ooTL

Kantin Derni r ba~ Bedeli
Okul Aile BirtiAi Hesop No

: TR87 OOOt 2009 2260 0016 0000 83 ( Ha lk Bankasi )

il ~.e Milli Egitim Mlidilrli.igii Dosya Masraf1

: TR76 0001 0000 1632 3531 1950 12

( Dort yo l Subesi Zirnnt Bankasi)

Madde 2- !hale ~artnames 1 mesa1 saatlen l\:Bns1nde 1li;e Milli Eg1t1m Mudurlugunde ve llg1li Okul Mudurlugunun panosunda goruleb1lir lhale dosyas1 11\:0 Milli Eg1t1m Mudurlugu Kantin Bolumunden
allnacaktir. Pesta, faks, e-mail , telefon ve telgrafla 1le yap1lacak muracaatlar kabul edllmeyecektir Bir k1~1 birden fazla kanun 1hales1 alamaz 2886 say1l1 De vlet !hale Ka nununun 83 ve 84 uncu maddelerinde
belirtilen yasak fiil ve davran1~larda bulunduklan anla~ 1lan kirac1lar hakkinda ihalelerden bir y1I yasaklama karan verilir ve yasaklanan k1~iler , yasakl ama sures1 1i;inde yap1l acak ihalelere kat1lamazlar. Yasakl1
oldugu sOzle~me sonrasinda tespit edilenlerin sOzle~mes 1 sonland1nlarak ihalelere 1 y1I yasaklama karan verilir.
EKKARAR
Okul Aile Birligi Karan geregince Onceki kiracmm ka nti ne yapt1g1 17.380,00 (On yedi Bin Oi; Seksen) TL faturah masrafin yeni kirac1 tarafmdan Okul Alie Birligl tarafmdan
bellrlenen hesaba YATIRILACAKTIR. Bedelin yatm ld1gma dair Dekont birlige lbraz edilmeden

sOzle~me

imzalanmayacaktir.

ihaleye Kat1lmak i~in Gerekl i Olan Belgeler:

Madde-3:

· Nilfus Cilzdamrnn arka/1 Onlil fotokopisi (T.C.Kimlik Numaras1 Yaz1/1 Olacak)
- 1stekliler ad1na vekaleten kat1lmak lsteyenler, noter tasdikli vekaletnamelerini ve imza , sirkulerini komisyon ba~kanl1g1na ibraz edecekl erdir, ihaleye vekaleten kalllacak clan ki~1
savc1l1k raporu 1le notus cUzdan fotokopis1ni de tesl1m edecektir.

2
3

• ikametgah belgesi (ash) son altoay ii;erisinde almm1~ olacaktir.
· Sab1ka Kay1t Belgesi (Asll) Cumhuriyet Ba~savc1hgindan son alt1 ay li;erisinde allnm1~ olacaktir.

4

· Herhangi bir sagllk kurum veya kurulu~undan son alt1 ay ii;erisinde

5

· lhaleye

alinm1~ olan sag/1k raporu. {As//) (Kan tin l§letmesin de sakmca o/mad1g1 a91k9a yaz1/1 o/acak)

kat1lmak isteyen istekliler ge9ici teminatlanm Okul Aile Birliginin y ukanda be/irtilen hesap numarasma yatira caklar ve d ekontun bir ornegini ihale dosyas1 ii;erisinde ihale

komisyonuna te slim edeceklerdir. (Dekonta ai; 1klama olarak ; ihaleye giren
yazdonlacaktir.) Ai;1klamalann eksik vey a

6

yanll~

~ahsm

Adi Soyad1 , T.C. Kimlik Numaras1 , iha lesine girilen okulun ad1 , "ge9ici teminat" bedeli oldugu

yaz1 lmas 1 halinde veya gei;ici teminat tutan nin eksik yatonlmas1 durumunda ilgili

ki~inin

dosyas1 ihalede degerlendirmeye alinmayacaktir.

- Milli Egltim Bakanllg1 9 ~ubat 2012 tarih ve 28199 sa y1 1i Okul Ail e Birligi YO netmeligini n 20. Maddesinin (4) bendine gore, ihaleye kat11imc1lardan , 5/6/1986 ta ri hl i ve 3308 say1h Mesleki

Egitim Kanunu hiikilm/erine gore kantincilik alan1nda

a hn m1~

ustallk belgesi sahibi alma

~art1

aranir. Ancak, kat1ll mc 1lann hii;birisinde ustallk belgesi bulunmamas1 , durumunda i§ yeri

ai;ma belgesi , kalfallk, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma §art1 aranacaktir.

Yalmzca 51611986 tarihli ve 3308 say1// Mes/eki Egitim Kanunu hUkiJm/erine gOre kantincilik a/anmda a/mm1§ i§Yeri a9ma be/gesi ve usta O(Jreticilik be/ge/eri, usta/1k be/gesi
i/e e§de(Jer olarak lha/ede Once/ikle degerlendirilmeye a/macaktir.
7

• Ogrenim Belgesi ash , noter onayll Ornegi veya SUrOcO Belgesi fotokopisi (En az ilkokul veya ilkOgretim mezunu olmayanlar ihaleye kat1lamazlar)

8

• Okul Aile Blrligl YOnetmeliginin 20.madd esinin 5. bendi geregi, yap1lacak ihalelere kat1lacaklardan llgili esnaf odasindan adina kay1tl 1 okul kantin

i~letmesi olmad1gina ve ihalelerden

yasaklama karan bulunmad1gina dalr ald1g1 belgeyi lbraz edecektir. {As //)

9

• Ger9ek usu/de gelir vergisi mlJkellefi o/dugunu g/Jsterir vergi dairesinden

taahhotnameyi, Komisyon
10

ba~kanhgina

ahnm1~ yaz1 veya ihaleyi ald1g1 takdirde Geri;ek usulde gelir vergisl mUkellefi olacagina dair noter onayh

kapah zarf i9erisinde ibraz edeceklerdir.

• Okul idaresinden alinacak okulu ve ka ntinl mahalllnde gOrdOgOne dair Yer GOrdiJ Be/gesi. (As//)

11

-lhale $artnamesi Dortyol hi;e Milli Egitim MOdOrlOgOnden temi n edllecek.

12

· Tek/if Mektubu (Hazirlanan

Teklif Mektubu kap ah bir zarf ii;eri sine konulacak, zarfin agz1 kapall olacak ve kapat1lan yeri en az Oi; yerinden imzalanacak. Ve zarfin arka yOzOnOn sol

Ost k1smina ihaleye kat1lan ki~i isim, soy isim ve ai;1k adresinl yazacak, orta k1sma " DOrtyol lli;e Milli Egitim MOdOr10gO .... ........ okulu (hgili okul ad1 yazil acak) kantln ihalesi ii;in teklif
mektubu yazilacak. " ) istenilen diger !Om evraklar1a birlikte sirasina gOre bir
Ui; yerinden imzall olacak

~ekilde

ba~ka

zarfa konularak hazirlanan ihale dosyas1 kapah bir zarfla zarfin agzt kapal1 olacak ve kapat1lan yeri en az

Yuk anda belirtilen tarih ve saate kadar MUdUrlUgUmOzOn ilgili birimine teslim edilecektir. Zarf1n sol Ost k1smina ihaleye kalllan

ki~i

lsim, soy isim ve ai;1k

adresini yazacak, orta k1 sma " Dortyol hi;e Mill i Egitim MOdOrlOgU ...... .. .... okulu (il gili okul ad1 yazilacak) kantin ihalesi ii;in teklif dosyas1" ~eklinde yazilacaktir.

Not: Yukanda istenilen be/ge/erin tamammm as1/lan verilecektir. Fotokopisi istenl/en T.C.Klmlik Numaras1 yaz1/1 Kimlik ve SilrlJciJ be/ge/erinin as1/lan ise iha/e kom/syonu tarafmdan
istenmesi ha/inde iha/e komisyonuna sunulmak iizere, ihaleye kat1lacak

k i ~iler in

yanlannda hazor bulundurulmas1 g erekmektedi r. Daha sonra beige ibraz etme istegi komisyonca kabul

edilmeyecektir. (lhale esnasinda hii;bi r ~ekilde beig e istenmey ecek ve alinma yacaktir.)

iha leye Katilabilme Sartlan:

Madde-4:

T.C

Vatanda~ 1

olmak

ihaleye Katilamayacak Olanlar:

Madde-5:

I

- lhaleye Kom isyon Ba~ ka ni ve uyeleri ile okul aile birliginin yOnetim ve denet1m kurulu uyeleri ve bunlaron 1k1nc1 dereceye kadar kan ve kay1n h1s1mlan kat1l amazlar.

2

-09 $ubat 2012 tarihli ve 28199 say1l1 Resmi Gazetede Yay1nlanan Milli Egit1m Bakanl1g1 Okul Aile Birl1gi YOnetmehg1nin 20.Maddesinin 11 .Bendinde belirtilen "(1 1) 5237 say1l1 TOrk Ceza

Kanununun 53 uncu maddesinde belirtilen sureler ge9mi~ olsa bile; kasten i~lenen bir su9tan dolay1 bir y1I veya daha fazla sureyle hap1s cezas1n a ya da affa ugram1 ~ olsa bile devletin guvenligine ka r~ 1
su9lar, Anayasal duzene ve bu duzenin i~l eyi ~ in e kar~1 su9lar, milli savunmaya kar~ 1 su9lar, devlet sirlarona kar~1 su9lar ve casusluk. z1mmet, irtikap , rO~v et . hirs1zllk, dolandmc1llk, sahtecilik, guveni
kOtoye kullanma, hileli ifias, ihaleye fesat ka n~tirma , edimin ifas1na fesat kan~tirma, su9tan kaynaklanan mal varllg1 degerlerini aklama veya kai;:ak91l1k ve ayni Ka nunun Ginsel Dokunulmazl1ga Kar~ 1
Su9lar ba~llkl 1 lkinci K1sm1rnn Altinc1 Bolumunde duzenlenen maddelerdeki su9lardan mahkum olanlar ihalelere kat1lamazlar ve okul-aile birtiklerince kiraya verilen yerlerde istihdam edilemezler.
Hukmu geregi yukanda belirtilen su9lardan hukumlu bulunanlar ve kamu haklanndan mahrum birakllanlar ile Fethullahc1TerOr Orguyu Paralel Devlet Yap1lanmas1 (FETO/PDY), PKK
vs. Her turlu terOr Orguto ile aidiyeti , irt ibat1, iltisak1 bulunanlar kantin ihalelere kat1 lamazlar. Kat1lm1~ olduklan sonradan Ogreni ldigi takdirde dahi ihale d1~1 birak1 lirlar. SOzl e~me
1mzalanmas1 halinde s oz le ~meleri tek tarafl1 fesih edilir ve gei;ici ve/veya kesin teminatlan hi9bir ~ekilde iade edilmeyerek hazineye gelir kaydedilir.

3

. 11\:Bmizde daha Once kantin ihalesine kat1llp taahhudunden vazge\:Bn, sOzle~me imzalamad1g1 iyin ihaleden men yasag1 alan istekliler ihaleye kat1lamazlar. Kat1ld1klan tespit edilenlerin

4

. Daha Once her hangi bir okulun kantin ihalesini kazan1p i~letmecilik yaparken, kendi kusurundan dolay1 idarece sOzle~mes i feshedi ldigi i>in ihaleden men yasag1alan istekliler bu ihaleye

5

. Halen okul aile birlikleri ile kantin

s ozle~mel eri

fesih edilerek kati teminatlan idareye gelir kaydedilir.

kat1lamaz Bu durumda olup, ihale uzerinde b1rak1lan isteklinin bu durumun tespitinden itibaren, teminatlaro gelir kaydedilecek ve so z l e~meleri feshedilecektir.
sozle~mesi

bulunan i~leticil er ihaleye kat1lamazlar. SOzle~mesi idare tarafindan tek tarafl 1ol arak feshedilen ve kendiligi nden terk edip gidenler, idare

taraf1ndan 1 y1I sure ile kantin ihalelerinden men yas ag1 alirlar.
6

• Kantin

Sozle~mes i n i

sure olarak uzatma hakk1 oldugu halde sure uzat1m1 hakk1n1 kullanmayan

1 ~ l et ici

ayrn okulun yap1lacak cl an ilk ihalesine kat1lamaz .

• Kantirn i;al1 ~tirma kta !ken kira bedelinin yuksek oldugu gerek\:BSI ile s6zle~mey 1 fesih edenler 1halelere bir y1I kat1lamazlar
Madde -6: lhaleye kat1lacak c lan ki~iler mu'Jtaatlanni yukanda belirt1len tanh ve saate kadar 1hale kom1syon ba~kanllg1na yapmalan gerekmektedir

sa y1llr

S 6 z l e~ m e

yap1lmas1nda 2886 Say1l1Oevlet lhale Kanunun 57 maddes1gereQ1onaylanan 1hale kararmm b1ldmlmes1n1 1zleyen gunden 1t1baren 15 gun 191nde geyici tem1nat1kes1n

teminata 9evirerek

not er l1k~

tescil

ed 1lm1 ~ s oz l e~ m e y1

1dareye vermek zorundadir (llg1l1 Okul Aile Birl1g11le yap1lan

s o z l e~me )

Madde-9:lhaleyi kazanan mustecir yap1lan sOzl e~me tanh1nden ltibaren 3 1 ~ gunu 191nde Arz Bedel1ni, Kes1n Tem1nat1, Ilk ayin Kiras 1ni 1lgih Okul-Aile Birlig1nden alacag1 hesaplara
yatiracak olup, an1lan bedelleri yatirmadan

i ~e ba~ l ama y aca ktir

Madde-10: ihale komisyonu, 1haleyi yap1p yapmamakta serbesttir Aynca okulun huzur, guvenl1k, gizhhk, sagl1 k, temizlik vb g1b1ozelhklenni koruyup gozetecek guvenirliliktek1

k1~ i lere

kiraya vermeye yetkilidir, ihale komisyonu bu gerek9elere bagl1olarak1 haleyi vermeme durumunda gerek9e a91klamak zorunda deg1ldir lhaleye kat 1lanlann ihale kom isyonunca evraklan
incelenerek ihaleye katllmas1 uygun gOrOlen ki ~ i lenn dosyalan teslim al1narak 1haleye kabul edilir lhale kom1syonunca 1haleye kat1l mas1 uygun gOrulmeyen, kant in i ~l etmek i9in uygun
yeterlilikte olmayan ve belgeleri eksik olan ~ah 1 sl ar ihale odasindan 91kart1lir. lhaleye kat1lmas1 uygun gcru len k1~i l enn b1nnc1yazill tekhfleri a91l arak teklif edilen rakamlar a91klanir En
yuksek yazil1tekl~ belirtilir, bu a~amada ihaleye devam etmek istemeyen istekliler d 1 ~an 91kart1lir. ihaleye devam etmek 1steyen isteklilerden 4 (d6rt) defa da sozlu tekl if al1nir. Sozio
teklifler ihaleye kat1lan k i ~ilerin dosya sirasina gore ahnir ve bu a~amada birinci siradak1 1stekliden ba~lanir. lstekliler sozlu tekl ifierin her a~amas1nda kend inden onceki isteklinin
teklifinden daha yuksek bir rakam tekl if etmek zorundadirlar. SOzl(J tekliflerin herhangi bir

a~amas 1 nda

ihaleden 9ekilmek isteyen isteklinin imzas1 al1nir ve

d1~an

91kanlir.

Ki~i

imza

atmaktan imtina ederse ihale kom isyonu tutanak d(Jzenler. 4. (Dord(Jncu) sozl(J tekliflerin alinmasindan sonra ihaleye devam etmek isteyen isteklilerden ikinci yazih teklif almak
isteyenlere, ikinci yazil 1 teklif veri lir. lkinci yazil1 teklif almak istemeyen istekliler ihaleden 91kart1lir ve beyanlan dogrultusunda ihaleden 9ekildiklerine dair beige imzalanir veya tutanak
duzenlenir. lkinci teklif alarak ihaleye devam etmek isteyen isteklilerin, ikinci yaz1l1 tekl ifieri komisyonca teslim al1nd1ktan sonra, teklifier a91larak tum isteklilerin teklif ettikleri fiyatlar
a91klanir En yOksek teklifte bulunan istekli uzerine ihalenin birak1lmas1 kararla~t1nlir. Ancak ll~-11 Ohal Burolanndan ilgili ki~iler hakkinda yap1Jacak soru~turma sonucunda ihalelere
kat1lmasinda sak1nca gcrulen

ki ~ il er

ed1lerek kes1n teminatlan hi9bir

1hale uzerlerine birak1lsa da ihaleleri iptal edilecek ve

~ e kil de

iade edilmeyecek ve hazineye gelir kaydedilecektir.

sozle~me

imzalanmayacaktir.

Sozle~me

imzalanmas1 halinde

sOzle~meleri

tek tarafh fesih

