
T.e. 
MU~ VALiLiGi 


it MilJi Egitim Miidiirtiigil 


MUS 100. YIL ZAFER ORTAOKULU MUDURLUCU KANTiN iHALE iLANI 

ilimiz 100. YiI Zafer Ortaokulu Kantininin ita amirinin 01.03.20 17 tarih ve 2380956 sayill Olurlan geregince Okul- Aile 
Birligi Yonetmeligi 19. ve 20.Maddelerinin hllkumleri dogrultusunda, 2886 Saylll Devlet ihale Kanunu 51/g maddesinin 
birinci flkraslnln (g) bendine gore pazarlik usulO ile ihale yapllir. 

1 Komisyonca yapilan tespite g6re ihale edilecek kantinin Muhammen Bedeli I Ayllk 280,00 TL'dir kim 6demeleri I Yilda 9 Ay 
belirlenmis olup Haziran, Temmllz ve Agustos avlannda kira odemesi yapilmaz. 

2 ihale aylk teklif verilerek pazarllk usulO ile yapilacak olup, sonuy alll1mamasl dUl1lmunda en son aylk teklif Gzerinden kapali 
teklif alll1acaktlr. Yapilacak olan ihaleye katilmak iyin ba~vuracak isteklilerden aranacak ~artlar ile ihale Komisyonuna ibraz 
etmeleri gereken belgeler a~ag,lda ylkanlml~tlr 

3 ihaleye katilacak istekliler ~ag,lda belirtilen evraklan ihale saatine kadar Milli Egitim Miidiirliigij Strateji Gelistirme 
Subesine teslim edeceklerdir. 

4 ihale 01.03.2017 tarihinde saat 14.00'te Milli Egitim Miidiirliigii Toplantl Salonunda yapllacakhr. 
5 Belirtilen ihale gOnO ve saatinden sonra gelenler, evraklan zamanll1da teslim etmeyenler ihaleye alinmayacaktlr. 
6 ihaleyi kazanan ki~iden ihale Bedeli Ozerinden 9 (Dokuz) Aylik tutan %6 oranll1da kati teminat alll1acaktlr. 
7 Kira i~letme Bedeli lizerinden ayllk arz bedeli ise 3 'er aylik pqin olarak yatmlacaktIr. ihaleyi alan miiste' cir ihale 

Komi sy ollllilun karanlll kendisine yazill teb ligatilldan itibaren 10 gUn iyerisinde kati teminatl, ay lik kiraSlnl Ue; ayllk arz 
bedelini pqill yatmp sozle~me imzalamasl gerekir. Aksi takdirde geyici teminatl dogl"Udan irat kaydedilir. 

8 Okulun og,retim ~ekli normal olup 2016-2017 Ogretim yilillda 570 6g,rencisi bulunmaktadlr. 
9 ihale ilanillda belirtilmeyell diger hususlar ihale Komisyonullllil hazlrlaml~ oldug,u ~artnamede bulunmaktadlr ihaleye i~tirak 

edenler ~artname ve ekli builinan ozel hUkUmleri tUm maddelerini okumu~ ve aynen kabullenmi~ saYllirlar ileride bu 
dOzenlemelerin aksine hiybir hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar. 

10- ihale tarihinden itibaren i~in sUresi I yildlr. i~letmeeinin genel ve Ozel ~artlan yerine getirmesi ve Okul y6netimi ile uyumlu 
yali~maSl halinde kira bedelinin yeniden belirlenmesi ko~uluyla birer yillik Sllrelerle 4 yil daha uzatilabilir. 

iHALEYE KATILACAK KiSiLERDE ARANACAK SARTLAR: 
1- T.e Vatanda~1 olmak 
2- Savcillk Sablka Kaydl: 5237 sayill TUrk Ceza Kanununun 53 Unell maddesinde belirtilen sllreler ge9mi~ olsa bile; 

kasten i~lenen bir sU9tan dolaYl bir yil veya daha fazla sUreyle hapis cezasma ya da affa ugraml~ olsa bile devletin 
gllvenligine kar~1 sUylar, Anayasal dllzene ve bu dUzenin i~leyi~ine kar~1 sUylar, milll savunmaya kar~1 sUylar, 
devlet SIrlanna kar~l sUylar ve casusluk, zimmet, irtikap, rll~vet, hlrslzlik, dolandlncillk, sahteeilik, gUveni kotUye 
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kan~tlrma, edimin ifasma fesat kan~tlrma, sUytan kaynaklanan mal varllgl 
degerlerini aldama veya kayakyilli< ve aynl Kanunun Cinsel Dokunulmazliga Kar~1 SUylar ba~ltkh ikinei Klsmmm 
Altinci Boillmllnde dllzenlenen maddelerdeki sUylardan mahkum olanlar ihalelere katilamazlar ve okul-aile 
birliklerinee kiraya veriten yerlerde istihdam edilemezler 

3 -Ba~ka kantin i~letiyor olmamak 

4.Gen;ek ki~i olmak (ihaleye katilmak isteyen ki~i bizat katilacak) 

5.ihaleye vekaletle girilemez. 

6.Kantin i~letme men ve yasaklL olmamak. 

7.SirketJer ,dernekler, vaklflar ve birlikler ihaleye katilamaz. 


iHALE KOMiSYONUNA VERiLECEK EVRAKLAR: 
1- Gey ici Teminat Makbuzu : (Halk Bankasl MU$ Subesindeki Mus 100. YII Zafer Ortaokulu Oku\ Aile Birliginin TR 

210001200968500045000036 nolu hesablna belirlenen yillik muhammen bedelin % 10'0 252,00 TL yatmldlgilla dair 
dekont) 

2- ikametgah Belgesi (nUfus MUdGrIUg,Unden) 

3- Nufus eozdan Sureti (Nllfus MUdUrltigUnden ) 

4- Saveillk Sablka Kaydl: 5237 sayill Tllrk Ceza Kanununun 53 UneU maddesinde belirtilen sureler geymi~ olsa bile; 


kasten i~lenen bir sU9tan dolaYl bir Yll veya daha fazla sUreyle hapis eezasma ya da affa ugraml~ olsa bile devletin 
gllvenligine kar~1 sUylar, Anayasal dUzene ve bu dllzenin i~leyi~ine kar~1 sUylar, mill! savllnmaya kar$1 sUylar, 
devlet slrlanna kar~l sUylar ve easusluk, zimmet, irtikap, rll~vet, lmslzlik, dolandmcllik, sahtecilik, gllveni kotUye 
kullanma, hile\i iflas, ihaleye fesat kan~tlrma, edimin ifaslna fesat kan~tlrma, Sllytan kaynaklanan mal varligl 
degerlerini aklama veya kayakyllik ve aym Kanunun Cinsel Dokunulmazllga Kar~1 SUylar ba~llkh ikinci KIsmmln 
AltlllCI BblUmllnde duzenlenen maddelerdeki sUylardan mahkum olanlar ihalelere katdamazlar ve okul-aile 
birliklerince kiraya veri len yerlerde istihdam edilemezler 

5- Kantin i~letmeciligine engel hali bulunmadlgilla dair Sag,lLk Raporu 
6- imza SirkOsli ( Noter Tasdikli) 
7- Kantin kiralama ihalelerine katilacak ki~iler; MU~ Kantinciler j~letmeei\igi Derne~inden adlna kaYltl1 ol<ul kantin 

i~letmesi olmadlgma ve ihalelerden yasaklama karan bulunmadlgma dair aldlgl beIge. 
8) Kantin kiralama ihalelerinde katdlmcilardan, 5.6. 1986 tarihli ve 3308 sayill Mesleki Egitim Kanunu hUkomlerin~ 

g. ore Kantinci\ik alamnda almml~ ustailk belgesi sahibi olma ~artl aramr. Ancak, katlllmcdann hiybirisinde ustall 
belgesi bulunmamasl durumunda i~yeri ayma belgesi, kalfalik, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olmasl" 
ihaleye Kantin isletmeciligi Ustailk Belgesi Sahipleri mliraeaat eltigi ve belgeleri tam oldUQlI t~kr1irr1., ;0 ,,~.: - . 



Tiim evraklar ash ve fotokopisi olmak iizere 2'er suret hazlrlanarak iki dosya halinde ve 
siiresi i~inde Mus Milli Egitim Miidiirliigii ihale Komisyonuna teslim edilmesi 

DiGER SARTLAR: 

1- Her ~e~it kantin hizmetini kantin mahallinden okul i~i birimlerine kadar gotUrmek 
2- Kantinde 3100 Sayill yasa geregi yazar kasa kullanacakllr. 
3- Su Elektrik ve iSltma bedelleri i~letmeciye aittir. 
4- ihale a~lk teklif verilerek pazarlik usulU ile yapilacak olup sonu~ alinmamasl durumunda en son a~lk teklif Uzerinden kapali 

teklifalinacaktlr. Kantin Kiralamasl Kapali teklifte en ~ok fiyatl verende kallr. 
5- i~letme hakkml kazanan i ~ letmeci sozle~mede belirtilen Genel ve Ozel Sartlara uymak zorundadlr. Aksi halde sozle~me tek 

taraf11 olarak Okul Aile Birligi tarafmdan fesh edilir. 
6- Kantinin tUm donanlml i~letmeciye aittir. 
7- Istenen belgelerin eksiksi z bir ~ekilde ihale saatine kadar Komi syona teslim edilmelidir. 
8- Belgelerin incelenmesinden sonra teklitler a~lk teklif olarak almacak sonu~ uzamasl durumunda 4. Teklitler kapali zarf i~inde 

al macaktlr. 
9- ihaleyi kazanan i~letmeci hi~bir ~ekilde kantini devir edemeyecektir. 
10- Belgeleri eksik olan katIllmcl ihaleye ahnmayacakllr. 
11- ihale Komisyonu ihale ilanl yaplp yapmamakta serbesttir. 
12- Milli Egitim Bakanligl Okul Aile Yonetmeliginin 22. Maddesinin 4. flkraSI geregi; Kira donemi sona ermeden faaliyetini 

durdurmasl, kiralanan yeri amaci dl~mda kuilanmasl, taahhUdUnU sozle~me hUkUmlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya izin ve 
ruhsatlann her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi hallerinde kira sozle~mesi, 2886 sayill Devlet ihale Kanununun 62. maddesine gore 
tebligat yapmaya gerek kalmakslzm birlik tarafllldan feshi edilerek kesin teminatl gelir kaydedilir ve cari yil/ay kira bedeli tazminat 
olarak tahsil edilir. Sozle~menin feshi edildigi tarihten sonraki doneme ili~kin varsa alman kira bedeli oncelikle kiracldan alinacak 
tazminata mahsup edilir. 

NOT: Kantin ihalesi ile ilgili ~artname Milli Egitim Miidiirliigii Strateji Gelistirme Subesinden 
ahnacakhr. 


