
DORTYOL iL<;:E MiLLi EGiTiM MUDURLUGUNDEN 

KANTiN iHALE iLANI 

Madde I- i ha le konusu i~ ve i ha le Usulii: 

A$ag1da okul ad1 , m u hammen bede li , gei;:ici teminat1, iha le tarihi ve saati yaz 1l1 olan o k ul kantini ; M.E . B . 9 $ubat 20 12 tarihli ve 28199 say1h Okul A ile 

Bir lig i Yonetm e liginin 20. Madde s i h Ok Omleri dogrultus unda , 8/9/1993 t a rihli v e 2886 s ay1h Devlet iha le Kanunu'nun 51. maddesinin biril)ci f1krasinin (g ) 

bendine gore pazarhk usulO ile k ir<iya v e rilecektir. 

s. 
l~ i n Adi Kantinin Dos ya 

Y1 lhk Gec;ici Teminat Son MUracaat Tarihi lhalenin O!jrenci N Alam Mu ham men (Yllhk Ki ra Tarihi ve Saati Say1s1 lhalenin Yeri 
0 Masraf1 ve Saati 

Bedeli Bedelinin %30) 

1 Karakese Ortaokulu 64 m' 100 TL. 2.500 TL. 750 TL. 25.1 0.2016 I 14:00 25.10.2016 I 14:00 400 
DHrtyol hc;e Milli EQltim 

MOdUrlOQi.l Binast 

Madde 2- lhale §artnamesi il90 Milli Egitim Mudurlugunde, Okul Mudurlugonon panosunda gorulebilir. 

lhale dosyas1 1190 Milli Egitim Mudurlugu Kantin Bolumunden alinacaktor. 

Mndde-3: ilrn leye Ka lllma k ii;:in Gerekli Olan Belgeler: 

- Nufus COzdam ve arka/1 6n/O fotokopisi 

- istekliler ad1na vekaleten kat1lmak lsteyenler, noter tasdikli vekaletnamelerini ve imza, sirkUlerini komisyon ba§kanl1g1na ibraz edeceklerdir, ihaleye vekaleten kat1lacak olan ki§i 

savc1hk raporu ile nUfus cuzdan fotokopisini de teslim edecektir. 

2 - lkametgah belgesi (Asl1) son alt1 ay i>erisinde ahnm1§ olacaktor. 

3 - Sab1ka Kay1t Belgesi (Ash) Cumhuriyet Ba§savc1l1gindan son alt1 ay l9erisinde alinm1§ olacaktor. 

4 - Herhangi bir saghk kurum veya kurulu§undan son alt1 ay i99risinde ahnm1§ olan sa!}/1k raporu. (Kantin /§/etmesinde sakmca o/mad1!}1 yaZ1f1 o/acak) 

5 - ihaleye kat1lmak isteyen istekliler ge9ici teminaf/arm1 Okul Aile Birli!Jinin g6sterece!}i hesap numarasma yatiracaklar ve dekontunu 

komisyona teslim edeceklerdir. (Dekonta a91klama olarak; ihaleye giren §ahs1n Ado Soyado,T.C. Kimlik Numaraso,ihalesine girilen okulun ad1, "ge9ici teminat" bedeli oldugu 

yazd1rolacaktor.) A>oklamalar eksik veya ~anl o § yazolmaso halinde ki§i dosyaso ihalede de!jerlendirmeye ahnmayacaktor. 

6 - Milli Egitim Bakanhg1 9 $ubat 2012 tarih ve 28199 sayoh Okul Aile Birligi YOnetmeliginin 20. Maddesinin (4) bendine gore, 

ihaleye kat1hmc1lardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 say1h Mesleki Egitim Kanunu hukumlerine gore kantincilik a/amnda almm1§ ustal1k belgesi sahibi olma §art1 arantr. Ancak, kat1/1mc1/arm 

hi9birisinde ustal1k be/gesi bulunmamas1, durumunda i§ yeti a9ma be/gesi , ka/fa/1k, kurs bitirme be/ge/erinden en az birine sahip alma §arto aranacaktor. 

Yaln1Zca 51611986 tarihli ve 3308 say1/1 Mesleki E!Jitim Kanunu hOkOmlerine g6re kantincilik a/amnda almm1§ i§yeri a9ma belgesi ve usta 6!}reticilik belgeleri, usta/1k be/gesi ile e§de!Jer. 

o/arak lhalede 6ncelikle de!}erlendirilmeye almacakt1r. 

7 - Ogrenim Belgesi veya Ehliyet fotokopisi (En az ilkokul veya ilkogretim mezunu olmayanlar ihaleye kat1lamazlar) 

8 - Okul Aile Birligi Yonetmeliginin 20.maddesinin 5. bendi geregi, yapolacak ihalelere katolacaklardan ilgili meslek odasondan ad1na kayoth 

kantin i§letmesi bulunmad1!}ma ve ihaleden men yasa!}1 olmad1!}ma dair beige ibraz edecektir. (Ash) 

9 - Ger9ek usu/de gelir vergisi mokellefl o/du!Junu g6sterir vergi dairesinden ahnmo§ yaz1 veya ihaleyi ald ogo takdirde Ger9ek usulde 

gelir vergisi mukellefi olacagina dair noter onayl1 taahhUtnameyi Komisyon ba§kanhgina ibraz edeceklerdir. 

I 0 - Okul idaresinden ahnacak okulu ve kantini mahallinde gordugune dair Yer G6rd0 Belgesi. 

11 - ihale $artnamesi (i lgili Okul Mudurlugo ve DOrtyol il9e Milli Egitim Mudurlugunden temin edi lecek .) 

12 - T eklif Mektubu (Hazorlanan Teklif Mektubu, istenilen diger tum evraklarla birlikte sorasina gore dosyaya tak1larak, 

hazorlanan ihale dosyas1 kapah bir zarfta MudurlOgOmuzun ilgili birimine teslim edilecektir.) Zarfon sol Ost k1sm1na ihaleye kat1lan ki§i isim, soy isim ve a91k adresini yazacak, orta k1sma 

"D0rtyol ll9e Milli Egitim Mudurlugu ... .. .. okulu kantin ihalesi i>in tekl if.dosyaso" §eklinde yazolacaktor. 

Not: Yukaro da istenilen be/ge/erden as1/lar1 isienilenlerin as1/la r1 veri/ecek. Fotokopisi istenilen belgelerin as1/la r1 ise ihale komisyonu 

tarafindan istenmesi halinde ihale komisyonuna sunulmak Ozere, ihaleye kat1lacak ki§ilerin yanlarinda hazor bulundurulmaso gerekmektedir. 

Daha sonra beige ibraz etme istegi komisyonca kabul edilmeyecektir. 

Madde-4: ihaleye Katllabi lmc $artlan: 

a) T.C. vatanda§o olmak 

b) 
c) 

Yuz k1zart1c1 su9tan hukOm giymemi§ olmak 

llgili esnaf odasondan ad1na kay1t1 1 okul kantin i§letmesi olmad ogona ve ihalelerden yasaklama kararo bulunmad 1g1na dair beige. 

Madde-5: ihaleye Kahlamayacak Olanlar: 

- ihaleye Komisyon Ba§kano ve Oyeleri ile okul aile birliginin yonetim ve denetim kurulu Oyeleri ve bunlaron ikinci dereceye kadar kan 

ve kayon hosomlaro katolamazlar. 

2 - Taksirl i su9lar ile tecil edilmi§ hOkumler hari9 olmak Ozere hapis veya affa ugramo§ olsalar dahi devletin §ahsiyetine kar~ o i~lenen su9larla, 

basil ve nitelikli zimmet, irtikap, rO§vet, horsozhk, doland1roc1hk, sahtecilik, inanc1 kotuye kullanma, dolan lo iflas gibi yuz k1zart1c1 veya §ere! ve haysiyeti k1roc1 su9lar ile istimal ve istihlak 

ka98k91hg1 hari9 ka9ak91hk, resmi ihale ahm ve satomlara fesat karo~torma , devlet sorlarono a>oga vurma su9larondan dolay1 hukumlO bulunanlar ve kamu haklarondan mahrum borak ol anlar 

ihalelere kat1lamazlar. 

3 - ilimizde daha once kantin ihalesine kat1lip taahhudunden vazge9en, sozle~me imzalamad1g1 i>in ihaleden men yasago alan istekliler ihaleye 

katolamazlar. Kato ldoklaro tespit edi lenlerin sozle~meleri fesih edi lerek kati teminatlaro idareye gelir kaydedilir. 

4 - Daha once her hangi bir okulun kantin ihalesini kazanop i§letmecilik yaparken, kendi kusurundan dolayo idarece sozle§mesi feshedildigi i>in 

ihaleden men yasago alan istekliler bu lhaleye katolamaz. Bu durumda olup, ihale Ozerinde isteklinin bu durumun tespitinde teminatlaro gelir kaydedilecek ve sozle§meleri feshedilecektir. 

5 - Halen okul aile birlikleri ile kantin sozle§mesi bulunan i§leticiler ihaleye kat1lamazlar. Sozle§mesi idare tarafondan tek tarafl 1 olarak feshedilen 

ve kendiliginden terk edip gidenler, idare tarafondan 1 yol sure ile kantin ihalelerinden men yasag1 al orlar. 

6 - Kantin Sozle~mesini sure olarak uzatma hakko oldugu halde sure uzat1m1 hakkom kullanmayan i§letici aym okulun yap olacak clan ilk ihalesine 

katolamaz. 

7 - Kantini 9al1§tormakta lken kira bedelinin yuksek oldugu gerek9esi ile sozle§meyi fesih edenler ihalelere bir y1I katolamazlar. 

Madde-6: lhaleye kat1lacak clan ki§i ler moracaatlarino yukaroda belirtilen tarih ve saate kadar ihale komisyon ba§kanhgina yapmalaro gerekmektedir. 

Madde-7:Posta, telefon ve telgrafla yap1lan mOracaatlar i§leme alinmayacaktor. 

Madde-8: Kesinle§en ihale kararlaro 2886 Sayoh Devlet lhale Kanunun 32. maddesi geregi ita amirince onaylandogo gunden itibaren en ge9 5 i§ gOnO i9inde Ozerine ihale yap olana veya vekiline, imzas1 

alonmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhOtlO mektupla tebligat adresine postalanor. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gun, kararon isteklilere teblig tarihi sayolor. SOzle§me yapo lmasonda 

2886 Sayol o Devlet lhale Kanunun 57. maddesi geregi onaylanan ihale kararomn bi ldirilmesini izleyen gOnden itibaren 15 gun i9inde ge9ici teminato kesin teminata 9evirerek noterlik9e tescil edilmi§ 

sozle§meyi idareye vermek zorundador.(llgi li Okul Ai le Birligi ile yapolan sozle§me) 

Madde-9:lhaleyi kazanan mustecir yap1lan sozle§me tarihinden ltibaren 3 i§ gunu i9inde Arz Bedelini, Kesin Teminato, Ilk ayon Kiras ono ilgili Okul-Ai le Birl iginden alacag1 

hesaplara yallracak olup, anolan bedelleri yat1rmadan i§e ba§lamayacaktor. 

Madde-1 0: ihale komisyonu, ihaleyi yap1p yapmamakta serbesttir. Ayroca okulun huzur, guvenlik, gizlilik, saglok, temizlik vb. gibi ozelliklerini koruyup gozetecek gOvenirli likteki ki~i lere ki raya vermeye 

yetkilidir, ihale komisyonu bu gerek9elere baglo olarak ihaleyi vermeme durumunda gerek9e a91klamak zorunda degildir, ihaleye kat1lanlarin ihale komisyonunca evraklaro incelenerek ihaleye kat1lmas1 

uygun gOrulen ki§ilerin teklifleri yaz1h olarak alonarak ihaleye kabul edilir. lhale komisyonunca ihaleye kat olmaso uygun gorulmeyen, kantin i§letmek i>in uygun yeterlilikte olmayan §ah1slar ihale 

odas1ndan 91kart1lor. lhaleye katolmaso uygun gorOlen ki§ilerden birinci yazolo teklifleri ahnarak, tom yaz oh teklifler a91klan1r. En yuksek yazolo teklif belirtilir , bu a§amada ihaleye devam etmek isteyen 

isteklilerden ikinci yaz1l1 teklif almak isteyenlere, ikinci yazoh teklif verilir. Ilk yazolo tekliflerin a91lmas1 ve teklif edilen fiyatlaron belirti lmesinden sonra, ikinci yaz1h teklif almak istemeyen istekliler ihaleden 

91kart1lor ve beyanlaro dogrultusunda ihaleden 9eki ldiklerine dair beige imzalanor. lkinci teklif alarak ihaleye devam etmek isteyen isteklilerin, ikinci teklifleri komisyonca teslim alondoktan sonra, teklifler 

a91larak tom isteklilerin teklif ettikleri fi yatlar a>oklanor. En yuksek teklifte bulunan istekli Ozerine ihalenin borakolmaso kararla§torolor. 14/10/201 6 


