
Madde I- ihale konusu i~ ve ihale Usulil: 

DQRTYOL iL<;:E MiLLi EGiTiM MUDURLUGU 

KANTiN iHALE iLANI 

""94 -t-.,,,, 

- ~ 

~ 
A~ag1da okul ad1 , muhammen bedeli, gei;;ici 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 hukumleri dogrultusunda. 8/9/1993 tarihli ve 2886 say11i Devlet ihale Kanunu'nun 51. maddesininlbirinci f1krasinin (g) 
bendine gore pazarhk usulu ile kiraya verilecektir. 

Y1lhk Ge~ici Temiilat Son MOracaat Tarihi ve ihalenin Kantinin Dos ya ihalenin Yeri S.No i$inAd1 Alani Muhammen {Y1lhk Kira Tarihi ve Saati Masraf1 Saa ti 
Bedeli Bedelinin %10) 

DOrtyol Ortaokulu 93 m2 250TL 100.000.00 TL 10.000.00 TL 27.01 .2023 09:50 27.01 .2023 10:00 II~ Milli E{litim MOdilr10QO 

Kantin Demirba~ Bedeli:5.000,00 TL I 
Okul Aile Birligi Hesap No :440001000016975007235001 (Ziraat Bankasi) 
Dortyol Malmiidiirliigii Dosya Masraf1 :16-32353119-5012 (Dortyol Subesi Ziraat Bankasi) I 

Madde 2- lhale ~artnamesr mesar saatlerr r~rrsrnde 1l9e Mrlh Egrtrm Mudurlugunde ve llgrh Okul Mudurlugunun panosunda gorulebrhr lhale dosyasr II~ Mrllr Egrtrm Muduflugu Kantrn BOlumunden 
alrnacaktrr Pesta, faks. e-marl . telefon ve telgraflarle yaprlacak muracaatlar kabul edrlmeyecektrr Brr kr~r brrden fazla kantrn rhalesr alamaz 2886 sayrh Devlet lhale Kanununun 83 ve 84 uncu maddelerrnde 
behrtrlen yasak firl v.e davranr~larda bulunduklarr a~la~rlan krracrlar hakkrnda rhalelerden brr yrl yasaklama kararr venhr ve yasaklanan kr~rler , yasaklama suresr 191nde yaprlacak rh[ lelere katrlamazlar 

Madde-3: lhaleye Katllmak lc;in Gerekli Olan Belgeler: 
- N/ifus Ciizdanmonarka/1 /jn/iJ fotokopisi (T.C.Kimlik Numarast Yaz1/1 O/acak) 

- rsteklrler adrna vekaleten katrlmak lsteyenler, noter tasdrkh vekaletnamelennr ve rmza. srrkulerrnr komrsyon ba~kanlrgrna rbraz edeceklerdrr, rhaleye vekaleten katrlacak ollan k1~1 

saver Irk raporu ile nUfus cuzdan fotokopisini de teslim edecektir. 

2 - ikametgah be/ges~ash) son altr ay i9erisinde ahnmrf olacaktrr. 

3 - Sabrka Kay1t Belgesi (Ash) Cumhuriyet Bafsavc1hgmdan son all! ay i9erisinde ahnm1f olacaktrr. 

4 · Herhangi bir saghk kurum veya kurulufundan son all! ay i9erisinde ahnm1f olan sa{J/1k ra,,Oru. (Aslt) (Kantin i1tetmesinde sakmca o/mad1{J1 Bflkfa yaz1/1 olacak) 

5 - lhaleye katllmak isteyen istekliler g&fiCi teminatlanm Okul Aile Birli{Jinin yukanda belirtilen hesap numarasma yallfacak/arve dekontun bir timegini ihale losyas1 i9erisinde ihale 

komisyonuna teslim edeceklerdir. (Dekonta ay1klama olarak; ihaleye giren ,ahsm Adr Soyad1,T.C. Kimlik Numaras1,ihalesine girilen okulun ad1, rge<;ici teminat" bedeli 

olduguyazdmlacaktrr.) A9tklamalann eksik veya yanhf yazllmas1 halinde veya ge9ici teminat tutannm eksik yatmlmas1 durumunda ilgili kifimn dosyas1 i~alede degerlendirmeye 

ahnmayacaktrr. I 
6 - Milli Egitrm Bakanhgr 9 $ubat 2012 tarih ve 28199 say1h Okul Arte Birligr Ytinetmeligmin 20. Maddesinin (4) bendine gtire, ihaleye kat1hmcllardan, 5/6/1986 tari~ li ve 3308 say1h Mesleki 

Egttim Kanunu hilkumlerine giire kantmcrhk alanmda ahnm1l; ustahk belges1 sahib1 olma farlr aramr. Ancak, kat1hmc1larm h1ybirisinde ustahk belgesi bulunmaf as1, durumunda 11 yeri 

a9mabelgesi , kalfahk, kurs bitirme belgelenndenen az birine sahip alma §Brit aranacakllf. 

Yalnizca 51611986 tarihli ve 3308 say1/1 Mesleki E{Jitim Kanunu hilkilmlerine g/jre kantincilik alanmda almm11 i1yeri BfmB be/gesi ve usta /j{Jreticilik belgeleri, ustaltk be/gesi 

ile e1de{Jer olarak iha/ede /jncelikle de{Jer/endirilmeye a/macaktlf. 

7 - Ogrenim Belgesi ash, noter onayh tirnegi veya SOrilcil Belgesi fotokopisi (En az 1lkokul vey.a ilktigretim mezunu olmayanlar ihaleye kat1lamazlar) 

8 - Okul Aile Birligi Ytinetmeliginin 20.maddesinin 5. bendi geregi, yapllacak 1halelere katllacaklardan ilgili esnaf odasmdan adma kay1tlrokul kantin ifletmesi olr ad1gma ve ihalelerden 

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

9 - Gerfek usu/de ge/ir vergisi miikellefi o/du{Junu g/jsterirvergi dairesinden ahnm•f yaz1 veya ihaleyi ald1g1 takdirde Geryek usulde gelir vergisi milkellefi olacagma dair noter onayh 

taahhotnameyi, Komisyon bal;kanhgma kapalr zarf i9erisinde ibraz edeceklerdir. 

I 0 · Okul idaresinden alrnacak okulu ve kantini mahallinde gtirdilgilne dair Yer Gijrdii Belgesi. (As/1) 

11 -lhale $artnamesi Dortyol il9e Milli Egitim Mildilrlilgilnden temin edilecek. 

12 - Teklif Mektubu(Haz1rlanan Teklif Mektubu kapah bir zarf iyerisine konulacak, zarfm agz1 kapalr olacak ve kapatllan yeri en az Oy yerinden imzalanacak. Ve arfm arka yilzilniln sol 

Ost k1smma ihaleye katllan kifi isim, soy isim ve ay1k adresini yazacak, orta k1sma "Dtirtyol ll9e Milli Egitim Mildilrlilgil ..... ....... okulu (ilgili okul ad1 yazllacak) kantin ihalesi iyin teklif 

mektubu yazllacak.") istenilen diger tiim evraklarla birlikte srrasma g/jre bir bafka zarfa konularak haz1r1anan ihale dosyas1 kapah bir zarfla zarfm agz1 kapah olaca ve kapat1lan yeri en az 

iiy yerinden imzalr olacak l;ekilde Yukanda belirtilen tarih ve saate kadar Miidilrlilgilmilziln ilgili b:rimine teslim edilecektir. Zarfm sol Ost k1smma ihaleye kaltlan kir i isim, soy isim ve a9•k 

adresini yazacak, orta k1sma " Dortyol ll9e Milli Egitim MildOrlilgil ............ okulu (llgili okul ad1 yazllacak) kantin ihalesi i9in teklif dosyas1" !Jeklinde yazllacaktrr. 

Not: Yukanda istenilen belge/erin tamammm as1/lan verilecektir. Fotokopisi istenilen T.C.Kimlik Numarast yaz1/1 Kimlik ve Siirlicii belgelerinin astllan ise iha/e komisyonu tarafmdan 

istenmesi halinde iha/e komisyonuna sunulmak /izere,ihaleye katllacak kifilerin yanlannda hazrr bulundurulmas1 gerekmektedir. Daha sonra beige ibraz etme i I tegi komisyonca kabul 

edilmeyecektir. (ihale esnasmda hi9bir fekilde beige istenmeyecek ve almmayacaktrr.) 

Madde-4: ihaleye Kat1labilme ~artlari: 

TC. Vatanda~r olmak 

Madde-5: ihaleye Katilamayacak Olanlar: 

- lhaleye Komisyon Ba>kanr ve uyeleri ile okul aile birliginin yonetim ve denetim kurulu uyeleri ve bunlarrn ikinci dereceye kadar kan ve kayrn hrsrmlarr katrlamazlar. 

2 -09 ~ubat 2012 tarihli ve 28199 say1l1 Resmi Gazetede Yayrnlanan Milli Egitim 8akanlrg1 Okul Aile Bi'.ligi Yonetmeliginin 20.Maddesinin 11 .Bendinde belirtilen "(11) 5237 sarh Tilrk Ceza Kanununun 

53 uncu maddesinde belirtilen sureler ge9mi~ olsa bile; kasten i~lenen bir su9tan dolayr bir yrl veya daha fazla sureyle hapis cezasrna ya da affa ugramr~ olsa bile devleti~ guvenligine kar~r su9lar. 

Anayasal dUzene ve bu dUzenin i!?leyi!?ine kar!?I suc;lar, milli savunmaya kar~1 suc;;lar, devlet sirlanna kar!jl suc;lar ve casusluk, zimmet, irtikclp, rO~vet, hirs1zl1k, doland1nc1l1k, sahtecilik, gOveni kOtuye 

kullanma. hileli iflas. ihaleye fesat karr~trrma , edimin ifasrna fesat karr,trrma. su9tan kaynaklanan mal varl1g1 degerlerini aklama veya ka9<1k91hk ve aynr Kanunun Ginsel Do unulmazlrga Kar~r Su9lar 

ba~lr klr ikinci K1sm1nrn Alt1nc1 Bolumunde duzenlenen maddelerdeki sucJardan mahkum olanlar ihalelere katrlamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya verilen yerlerde istihdam f'di.lemezler. 

Hukmu geregi yukarrda belirtilen su9lardan hukumlu bulunanlar ve kamu haklarrndan mahrum brrakrlanlar ile Fethullahcr Teror Orguyu Paralel Devlet Yap1lanmas1 (F~TO/PDY) . PKK 

vs. Her tUrlu teror orgutu ile aidiyeti. irtibatr, iltisakr bulunanlar kantin ihalelere kat1lamazlar. Kat1lm1~ olduklarr sonradan ogrenildigi takdirde dahi ihale d1~1 brrakr \rrlar. Sozle~me 

imzalanmasr halinde sozle>meleri tek taraflr fesih edilir ve ge9ici ve/veya kesin teminatlarr hi9bir ~ekilde iade edilmeyerek hazineye gelir kaydedilir. 

- ll90mizde daha Once kantin ihalesine katrlrp taahhudunden vazge9en. sOzle§me imzalamad1g1 i9in ihaleden men yasagr alan istekliler ihaleye katrlamazlar. Katrldrklarr tespit edilenlerin 

s6zle!?meleri fesih edilerek kati teminatlan idareye gelir kaydedilir. I 
- Daha once her hangi bir okulun kantin ihalesini kazanrp i~letmecilik yaparken. kendi kusurundan dolayr idarece sozle~mesi feshedildigi i9in ihaleden men yasagr alan istekliler bu ihaleye 

kat1lamaz. Bu durumda olup, ihale Uzerinde b1rak1lan isteklinin bu durumun tespitinden itibaren, teminatlan gelir kaydedilecek ve s6zle~meleri feshedilecektir. I 
• Halen okul aile birlikleri ile kantin sozle~mesi bulunan i~leticiler ihaleye katrlamazlar. SOzle~mesi iaare tarafrndan tek taraflr olarak feshedilen ve kendiliginden terk edip idenler. idare 

3 

4 

5 
tarafrndan 1 yrl sure ile kantin ihalelerinden men yasagr alrrlar. 

6- Kantin Sozle~mesini sure olarak uzatma hakkr oldugu halde sure uzat1m1 hakkrnr kullanmayan i~letici aynr okulun yaprlacak clan ilk ihalesinekatrlamaz. 

7- Kant ini 9<1l1~trrmakta lken kira bedelinin yuksek oldugu gerek9esi ile sozle~meyi fesih edenler ihalelere bir yrl katrlamazlar. 

Madde-6:ihaleye katr lacak olan ki~~· 1 r muracaatlannr yukarrda belirtilen tarih ve saate kadar ihale komisyon ba~kanlrgrna yapmalan gerekmektedir. 

Madde-7:Posta. faks. e-mail. telefo ve telgratla yaprlan muracaatlar i~leme alrnmayacaktrr. 

Madde-8:Kesinle~en ihale a'1t3 rr 2886 Say1l1 Dev~t ihale Kanunun 32. ma, desi geregi ita amirince onayland1g1 gunden itibaren en g~ 5 i~ gunu icinde uzerine ihale yaprlana veya 

vekiline. imzasr alrnmak sur iyf:\ bildirilir veya Pieli}'f'h~utlu ~tupla teblig"l adr'lsine postalanrr. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gun, kararrn isteklllere teblig tarihi 



Madde-S:ihaleyi kazanan mustecir yap1lan sozle§me tarihinden itibaren 3 i§ gOnO iyinde Arz Bedelini, Kesin Teminat1 , ilk aym Kiras1rn ilgili Okul-Aile Birliginden alacag1 hesaplara 

yatiracak olup, antlan bedelleri yatirmadan i:Je ba~lamayacakt1r. 

Madde·10: ihale komisyonu, ihaleyi yap1p yapmamakta serbesttir. Ayrtca okulun huzur, gUvenlik, gizlilik, sa911k, temizlik vb. gibi Ozelliklerini koruyup gozetecek gOvenirlilikteki ki~ilere 

kiraya vermeye yetkilidir, ihale komisyonu bu gerek~lere bagl1 olarak ihaleyi vermeme durumunda gerekye ay1klamak zorunda degildir. lhaleye kat1lanlann ihale komisyonunca evraklan 

incelenerek ihaleye kat1lmas1 uygun gorOlen ki§ilerin dosyalan teslim ahnarak ihaleye kabul edilir. ihale komisyonunca ihaleye kat1lmas1 uygun gorillmeyen, kantin i~letmek i9in uygun 

yeterlilikte olmayan ve belgeleri eksik clan §ah1slar ihale odas1ndan y1kart1lir. ihaleye kat1lmas1 uygun gorOlen ki§ilerin birinci yaz1h teklifteri ay1larak teklif edilen rakamlar ay1klarnr. En 

yuksek yaz1h teklif belirtilir, bu a§amada ihaleye devam etmek istemeyen istekliler d1~an y1kart1lir. ihaleye devam etmek isteyen isteklilerden 4 (dOrt) defa da sozlu teklif almir. Sozlu 

teklifter ihaleye kat1lan ki§ilerin dosya sirasina gore almir ve bu a§amada birinci siradaki istekliden ba§larnr. istekliler sOzlO teklifterin her a§amasmda kendinden Onceki isteklinin 

teklifinden daha yuksek bir rakam teklif etmek zorundad1rlar. Sozlu tekliflerin herhangi bir a§amasmda ihaleden ~kilmek isteyen isteklinin imzas1 ahnir ve d1§an y1kanlir. Ki§i imza 

atmaktan imtina ederse ihale komisyonu tutanak duzenler. 4. (DOrduncO) sozlu teklifterin almmasmdan sonra ihaleye devam etmek isteyen isteklilerdenikinci yaz1h teklif almak isteyenlere, 

ikinci yaz1l1 teklif verilir. lkinci yaz1l1 teklif almak istemeyen istekliler ihaleden y1kart1lir ve beyanlan dogrultusunda ihaleden ~kildiklerine dair beige imzalanir veya tutanak duzenlenir. 

ikinci teklif alarak ihaleye devam etmek isteyen isteklilerin, ikinci yaz1h teklifleri komisyonca teslim ahnd1ktan sonra, teklifter ay1larak tum isteklilerin teklif ettikleri fiyatlar ay1klanir. En 

yOksek teklifte bulunan istekli Ozerine ihalenin b1rak1lmas1 kararla§t1nllr. Ancak fh;e-11 Ohal BUrolanndan ilgili ki~iler hakkinda yap1lacak soru~turma sonucunda ihalelere katilmasinda 

sakinca gOrOlen ki~iler ihale Ozerlerine b1rak11sa da ihaleleri iptal edilecek ve sOzle§me imzalanmayacaktir. SOzle§me imzalanmas1 halinde sOzle~meleri tek tarafl1 fesih edilerek kesin 

teminatlan hiybir §ekilde iade edilmeyecek ve hazineye gelir kaydedilecektir. 

$K. 


