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MUS FEN LisESi MUDURLUGU KANTiN IHALE lLANI 

tlimiz Mu§ Fen Usesi Kantininin ita amirinin 18.04.2017 tarih. ve 5305105 saXHl OIurlati geregihce OkuIw Aile Billigi 
Y5netmeligi 19. ve 20.MaddeIerinin hi.ikumIeI'i dogrultusunda, 2886 SaYllI Devlet Thale Kanunu 5l1g maddesinin birinci 
ftkrasmm (g) bendine gore pazarhk usulu ile ihale yaptlrr. 

lw 	 Komisyonca yapllan tespite gore ihale edilecek kantinin Muhammen BedelL 1 Ayl!k 350,00 TL'dir kira odemeleri 1 Yllda 9 Ay 
belirlenmis olup Haziran, Temmuz ve Agustos aylarmda kira odemesi yapllmaz. 

2- Ihale ae,:lk teklif verilerek pazarltk usulti ile yapdacak olup, sonue,: allhmamasl durumunda en son ae,:lk teklif Uzerinden kapalt 
tekHf almacaktlr. Yapllacak olan ihaleye katllmak ie,:in ba~vuracak isteklilerden aranacak ~artlar He lhale Komisyonuna ibraz 
etmeleri gcreken belgeler a§aglda e,:lkanlml§tJr 

3-	 ihaleye katiiacak istekliler a§aglda belirtilen evraklan Thale saatine kadar Milli Egitim MiidiirWgU. Strateji Gelistirm"e 
Subesine teslim edeceklerdir. 

4- ihale 25.04.2017 tarihinde saat 14.00'te Mill! Egitim MUdfirIUgii Toplantl Salonunda yapJlacaktIr. 
5- Belirtilen ihale gUnU ve saatinden sonra gelenler, evraklan zamanmda teslim etmeyenler fhaleye ahninayacaktlr. 
6- ihaleyi kazanan ki§iden Ihale Bedeli iizerinden 9 (Dokuz) Ayhk tutari %6 oramhda kati teminat almacaktlr. 
7- Kira t~letme Bedell Uzerinden ayltk arz bedeJi ise 3'er ayhk pe§in olarak yatmlacaktlr. lhaleyi alan mUste' cir 1hale 

Komisyonunun karanm kendisine yazlh tebligatmdan itibaren 10 gUn ie,:erisinde kad teminatl, ayhk kirasml Ue,: ayhk arz 
bedelini pe§in yatlTlp sozle~me imzalamasl gerekir. Aksi takdirde gee,:ici teminatl dogrudan irat kaydedilir. 

8- Okulun ogretim ~ekli normal olup 2016--2017 Ogretim Ylhnda 550 ogrencisi bulunmaktadlf. 
9- ihale ilamnda belirtilmeyen diger hususlar ihale Komisyonunun hazlrlarfll~ oldugu ~artnamede bulunmalctadlr. ihaleye i~tinik 

eden]er §artnaTIle ve ekli bulunan ozel hiikUmleri tUm maddelerini okumu;; ve aynen kabulleruni~ saYllIriar ileride bu 
dUzenlemelerin aksine hie,:bir hak talep edemez ve itirazda buluuaTIlazlar. 

10- Thale tarihinden itibaren i~in siires! I y!1dlr. i$letmecinin genel ve Oze! ~artlan yedne getirmesi vi;;. Okul yonetimi ile uyumlu 
yah;;masl halinde kira bedelinin yeniden belirlenmesi kO$uluyla birer yJlhk sUrelerle 4 y1l daha uzatllabilir. 

IHALEYE KATILACAK Ki§iLERDE ARANACAK SARTLAR: 
1- . Toe Vatanda$l olmak 
2- Savclhk Sablka Kaydl: 5237 saylll Turk Ceza Kanununon 53 iineu maddesinde belirtilen siireler geymi$ "olsa bile; 

kasten i~lenen bir sUytan dolaYl bir Yll veya daha fazla sureyle hapis eezaSrna ya da afIa ugtaIm~ olsa bile devletin 
guvenligine kal'~l sU91aI', Anayasal duzene ve bu duzenin i~leyi~ine kal'$l sU'ylar, milli savUIiInaya kar~l sUylat, 
devIet srrlanna kar~l sUyiar ve casusluk, zimmet, irtikap, rii~vet, hrrslzlIk, dolandmcdlk, sahteeilik, guveni kotilye 
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karl~tlTIna, edimin ifasma fesat karl~tlrma; suytarl. kaynaklanan mal varhgt 
degerlerini aldama veya kayakylhk ve aym Kanunun Cinsel Dokunulmazhga Kar~l SUylar ba$hkh ikinci Klsmlllln 
AItmcl Boli1mlinde duzenlenen maddelerdeki sUylal'dan mahkum oIanIar ihaIeleI'e katliamazlar ve okul-aile 
birliklerince kil'aya verDen yerlel'de istihdam edilemezlel' 


3 -Ba~ka kantin i~letiyor oImamak 

4.Gere,:ek ki~i olmak (ihaleye katllmak isteyen ki~i bizat katJiacak) 

5.ihaleye vekaletle girilemez. 

6.Kantin i~letme men ve yasakh olmamak. 

7.~irketler ,demekler,vaklflar ve birlikler ihaleye katIlamaz. 


iHALE KOMiSYONUNA VERiLECEK EVRAKLAR: 

Gee,:ici Teminat Makbuzu : (Vaklf bankasl Mu~ ~ubesjndeki Mu~ Fen Lisesi'nin Okul Aile Bil'Iiginin TR 

340001500158007285176085 nolu hesabma Muhammen bedelin % 10' nlin (315,00)TL'nin yatmldlgma dail' dekont) 


1- ikametgah Belgesi (nUfus MiidtirltigUnden) 

2- NUfus CUzdan Sureti (NUfus MiidUrlUgtinden ) 

3- Savclhk Sablka Kaydl: 5237 sayth TUrk Ceza Kanununun 53 lincti maddesinde belirtilen sureler geymi~ olsa bile; 


kasten i~lenen bir sUytan dolaYl bir yll veya daha fazIa siireyle hapis cezasma ya da affa ugl'aml~ olsa bile devletin 
glivenligine kar$l sUylal', Anayasal di!.zene ve bu dlizenin i~leyi$ine kar~l sUylar, mill! savunmaya kar~l sUyIaI', 
devIet srrlanna kar~l SU91ar ve caslisluk, zimmet, irtikfip, rii~vet, hrrslzhk, doIandrrlcll1k:, sahtecilik, gUveni k5tUye 
kullanma, hile1i iflas, ihaleye fesat karl$tJrma, edimin ifasma fesat kan~tlrma, sUytan kaynaklanan mal vaI'hgl 
degerlerini aldama veya kayakylhk ve aym Kanunun Cinsel Dokunulmazhga Kar§l SUylal' ba~hkh tkinci Klsmlllln 
Altll1cl Bolumfinde dtizenlenen maddelerdeki sUylardan mahkum olanlar ihaielere katllamazlar ve okul-aile 
birliklerince kiraya vel'ilen yedel'de istihdal11 edilemezler 

4- KarItin i~letmeciligine engel hali bulunmadlgma dair Saghk Raporu 
5- 1mza SirkUsU ( Noter Tasdikli) 
6- Kantin kiralama ihaleIeI'ine katilacak ki~iler; MUS Kantinciler i~letmeciligi Derneginden adrna kaylth okul kantin 

i~letmesi olmadlgma ve ihaleIel'den yasaklama kal'an bulumnadlgma dair aldlgl beIge. 
8) Kantin kiralama ihalelerinde katIllfficllardan, 5.6.1986 tatihli ve 3308 saYlh Mesleki Egitim Kammu hi.iklirnlerine 

gore Kantincilik alanmda ahnml§ ustahk belgesi sahibi olma ~artI aramr. Aneak, katIhmcIlarm hiybirisinde ustahk 
belgesi bulurunamasl durumunda i§yed ayrna belgesi, kalfahk, kurs bitinne belgelel'inden en az birine sahip olmasl~ 
ihaleye Kantin i~letrneciligi Ustahk Belgesi Sahipleri miiracaat ettigi ve beJgeJeri tam oldugu takdil'de, is yel'i agrna 
l2£1gesi, Kalfahk ve kurs bitirme belgesinin sahiplerinin ba~vurulan degerlendil'meye almmaxacaktlr 



Tum evraldar 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 karitin mahallinden okul i;;:1 birimlerine Kadar goturmek 
2- Kantinde 3100 SaYlh yasa geregi yazar kasa kullanacaktll'. 
3- Su Elektrik ve ISltma bedelleri i~letmeciye aittir. 
4- Ihale a;;:lk tekJif verilerek pazarhk usulU ile yapliacak olup sonu;;: almmamasl durumunda en son a;;:lk tekUf lizerinden kapah 

teklif almacaktlr. Kantin Kiralamasl Kapah teklifte en ;;:ok fiyatl verende kahr. 
5- i~letme hakkml kazanan i~letmeci sozle~mede beliJ1i1en Genel ve Ozel ~artlara uymak zorundadlr. Aksi halde sozle~me tek 

taratll olarak Okul Aile BirJigi tarafmdan fesh edilir. 
6- Kantinin tlim donanlml i~letrneciye aittir. 
7- istenen belgelerin eksiksiz bir ~ekilde ihale saatine Kadar Komisyona tesEm edilmelidir. 
8- Belgelerin incelenmesinden Sonra teklifler a;;:lk teklif olarak aImacak sanu;;: uzamasl durumunda 4. Teklifler kapalJ zarf i;;:inde 

ahnacaktJr. 
9- ihaIeyi kazanan i~letmeci hi;;:bir ~ekilde kantini devir edemeyecektir. 
10- Belgeleri eksik oIan katJ!lmcl ihaleye ahnmayacaktlr. 
11- ihale Komisyonu ihale ilanl yaplp yapmamakta serbesttir. 
12- Mill! Egitim Bakal1hgl Okul Aile Yonetmelijl;!nin 22. Maddesil1in 4. tlkrasl geregi; Kira donemi sona ermeden faaliyetil1i 

durdurmasl, kiralarran yeri amaCI dl~lllda kullanmasl, taahhlidlinli sozle§me hiikilmlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya izin ve 
ruhsatlann her ne sebeple olursa olsun iptaI ediImesi hallerinde kira sozle~mesi, 2886 saylil Devlet ihale Kanununun 62. maddesine gore 
tebligat yapmaya gerek kaImakslzm birlik taratlndan feshi edilerek kesin teminatl gelir kaydedilir ve cari yI1!ay kira bedeli tazminat 
olarak tahsil edilir. Sozle~menin feshi edildigi tarihten sonraki doneme iIi~kin varsa alman kira bedeli oncelikle kiracldan almacak 
tazminata mahsup edilir. 

NOT: Kantin ihalesi He ilgiIi ~artname Milli Egitim Miidiirliigii Strateji Geli~tirme Subesinden 
almacaktIr. 


