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MU~ 2071 MEL~AH ORTAOKULU Mi'IDURLUGU KANt~ iHALE iLANI 

. ~ 
llimiz 2071 MeIik~ah Ortaokulu Kantininin ita amirinin 07.11.2017 tarilli;Ve 18653611 saYlh 

Olurlan geregince Okul Aile birligi Yone1meligi 19. Ve 20. Maddelerinin hiikfunleri dogruItusunda 2886 
sayI11 Devlet !hale Kanununun 511g maddesinin birinci ftkrasmm (g) bendine gore Pazarhk usulU ile . 
ihale yaplhr. 

1- Komisyonca yapllan tespite gore ihale edilecek kantinin Muhammen Bedeli 1 Aybk 1000,00 
TL'dir kira odemeleri 1 Yllda 9 Ay belirlenmi~ olup Haziran, Temmuz ve Agustos aylarmda 
kira odemesi yapllmaz. 

2- Thale ae;lk teklif verilerek pazarhk usulii He yapllacak olup, sonue; almmamasl durumunda en 
son a~ak teklif iizerinden kapah teklif almacaktlr. Yapllacak olan ihaleye kanlmak ie;in 
ba~vuracak isteklilerden aranacak ~art1ar ile !hale Komisyonuna ibraz e1meleri gereken belgeler 
a~agtda e;Ikanlml~nr 

3- !haleye katllacak istekliler a~glda belirtilen evraklan !hale saatine kadar Milli Egitim 
Miidiirliigii Strateji Geli~tinne Subesine teslim edeceklerdir. 

4- ihale 22.01.2018 tarihinde Pazartesi gunu saat 14.00'te Mi1li Egitim Miidiirliigu ToplantJ 
Salonunda yapllacaktlr. 

5- Belirtilen ihale gOOii ve saatinden sonra gelenler, evraklan zamamnda teslim etmeyenler ihaleye 
almmayacaktlf. 

6- ihaleyi kazanan ki§iden Thale Bedeli iizerinden 9 (Dokuz) AylIk tutan % 6 oranmda kati 
teminat almacaktrr. 

7- Kira i§letme Bedeli iizerinden ayhk arz bedeli ise 3'er aylIk pe~in olarak yatmlacaktu. ihaleyi: 
alan miiste' cir ihale Komisyonunun kararml kendisine yazlh tebligatmdan itibaren 10 goo 
ie;erisinde kati teminatl, ayhk kiraSllli iie; ayhk arZ bedelini pe§in yatmp sozle~me imzalamasl 
gerekir. Aksi takdirde gec;ici teminatl dogrudan irat kaydedilir. 

8- Okulun ogretim ~ekli normal olup 2017-2018 Ogretim Ylbnda 1000 ogrencisi bulunmaktadlr. 
9- !hale ilanmda belirtilmeyen diger hususlar Thale Komisyonunun hazlrlaml~ oldugu ~artnamede 

bulunmaktadu. !hal eye i~tirak edenler ~artname ve ekli bulunan ozel hiikiimleri tUrn 
maddelerini okumu~ ve aynen kabullenmi§ saytllr1ar ileride bu diizenlemelerin aksine hie;bir 
hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar." 

10-Thale tarihinden itibaren ililin siiresi 1 yIldlr. i~letmecinin genel ve Ozellilartlarl yerine getirmesi 
ve Okul yonetimi ile uyumlu c;altlilmasl halinde kira bedelinin yeniden belirlenmesi kOliluluyla 
birer yllhk siirelerle 4 Yll daha uzattlabilir. 

iHALEYE KATILACAK Ki~iLERDE ARANACAK ~ARTLAR: 
h T.C Vatand~l olmak 
2- Savclhk sabIka kayd1:52j7 saylll Tiirk Ceza kanununun 53. Maddesinde belirtilen siireler 

geymi~ olsa bile; Kasten i~lenen bir suc;tan dolaYl bir yll veya daha fazla sfueyle hapis cezasma 
yada affa ugramllil olsa bile devletin giivenirligine kar~l suc;lar, Anayasal diizene ve bu diizenin 
i~leyililine kar~l suc;lar, milli savunmaya kar~l suc;lar, deviet srrlarma kar~l suc;lar ve casusluk 
zirnmet, irtikap, rUlilvet, hrrslzlIk, dolandmclhk sahtecilik, gorevi kotiiye kullanma, hileli iflas 
ihaleye fesat kanliltlrma, suc;tan kaynaklanan mal varhgl degerlerini aklama veya kac;akC;llIk ve 
ayru kanunun Cinsel dokunulmazhga kar~l sUylar ba~hkh ikinci kIsmmm altmcl bolfunOOde 
diizenlenen maddelerdeki sue;lardan mahkfun olanlar ihalelere katIlamazlar ve Okul-aile 
birliklerince kiraya verilen yerlerde istihdam edilemezler. 

3- B~ka kantin i§letiyor olmamak. 

4- Gerc;ek ki~i olmak (ihaleye katllmak isteyen ki~i bizzat katIlacak) 

5- Thaleye vekaletle girilemez. 

6- Kantin i~letme men ve yasakh olmamak. 

7- ~irketler, demekler, vakIflar ve birlikler ihaleye kablamazlar. 




lHALE KOMISYONUNA VERILECEK EVRAKLAR: 

1- Geyici Teminat Makbuzu: (Halk Bankasl Mu~ ~ubesindeki 2071 Meli~ah Ortaokulu Okul 
Aile Birliginin Mu~ HalkBankasl45000050 no'lu hesabma belirlenen Yllhk muhammen 
bedelin %10'ii 900,00 TL yatmldlgma dair dekont) 

2- ikametg§h Belgesi (ntifus Mtidtirltigtinden) 

3- Ntifus Ctizdan Sureti (Ntifus Mtidtirltigtinden ) 

4- Savclhk Sablka Kaydl: 5237 saYlh Ttirk Ceza Kanununun 53 tincll maddesinde belirtilen 


stireler geymi~ olsa bile; kasten i~lenen bir sUytan dolaYl bir Yll veya daha fazla stireyle hapis 
cezasma ya da affa ugraml~ olsa bile devletin gtivenligine kar~l sUylar, Anayasal dtizene ve bu 
dtizenin i~leyi~ine kar~l sUylar, mill! savunmaya kar~l sUylar, devlet srrlarma kar~l sUylar ve 
casusluk, zimmet, irtikap, rti~vet, hrrslzhk, dolandmclhk, sahtecilik, gtiveni kottiye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karl~rrma, edimin ifasma fesat kan~ttrma, sUytan kaynaklanan mal 
varhgl degerlerini aklama veya kayakylltk: ve ayru Kanunun Cinsel Dokunulmazhga Kar~l 
SUyiar b~hkh ikinci KIsmmm Altmcl Bolfuntinde dtizenlenen maddelerdeki sUylardan 
mahkCnn olanlar ihalelere katllamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya verilen yerlerde 
istihdam edilemezler 

5- Kantin t~letmeciligine engel hali bulunmadlgma dair Sagltk: Raporu 
6- imza Sirktisti (Noter Tasdikli)

I 
7- Kantin kiralama ihalelerine katIlacak ki~iler; MU~ Kantinciler i~letmeciligi Demeginden adma I 

kaYlth okul kantin i~letmesi olmadlgma ve ihalelerden yasaklama kararl bulunmadlgIna dair 
aldlgl belge. 

8- Kantin kiralama ihalelerinde katthmctlardan, 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayIll Mesleki Egitim 
Kanunu htikfunlerine gore Kantincilik alaninda ahnmI~ ustaltk: belgesi sahibi olma ~artl aranrr. 
Ancak, katlhmcllann hiybirisinde ustaltk: belgesi bulunmamasl durumunda i~yeri ayma belgesi, 
kalfahk, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip oimasl.:. ihaleye Kantin i~letmeciligi 
Ustaltk: Belgesi Sahipleri mtiracaat ettigi takdirde i~ yeri ayma belgesi, Kalfahk ve kurs bitirme 
belgesinin sahiplerinin b~vurulan degerlendirmeye almmayacakttr 

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

DiGER ~ARTLAR: 
1- Her ye~it kantin hizmetini kantin mahallinden okul iyi birimlerine kadar gottirmek 
2- Kantinde 3100 SaYlh yasa geregi yazar kasa kullanacaktlr. 
3- Su Elektrik ve ISltma bedelleri i~letmeciye aittir. 
4- ihale aylk teklifverilerek pazarltk: usulti ile yapl1acak olup sonuy almmamasl duruntunda en son 

aylk teklif llzerinden kapah teklif abnacaktIr. Kantin Kiralamasl Kapah teklifte en yok fiyatl 
verende kahr. 

5- t~letme hakkml kazanan i~letmeci sozle~mede belirtilen Genel ve Ozel ~artlara uymak 
zorundadrr. Aksi haide sozle~me tek tarafh olarak Okul Aile Birligi tarafmdan fesh edilir. 

6- Kantinin tUm donaruml i~letmeciye aittir. 
7- istenen belgelerin eksiksiz bir ~ekilde ihale saatine kadar Komisyona teslim edilmelidir. 
8- Belgelerin incelenmesinden soma teklifler aylk teklif olarak almacak sonuy uzamaSl duruntunda 

4. Teklifler kapah zarfiyinde almacaktrr. 

9- ihaleyi kazanan i~letmeci hiybir !?ekilde kantini devir edemeyecektir. 

10- Belgeleri eksik olan katll1IDCI ihaleye almmayacaktIr. 

11- ihale Komisyonu ihale ilam yaplp yapmamakta serbesttir. 

12- Milli Egitim Bakanllgl Okul Aile Yonetmeliginin 22. Maddesinin 4. flkrasl geregi; Kira 

donemi sona ermeden faaliyetini durdurmasl, kiralanan yeri amaCl dl~mda kullanmasl, taahhtidtinti 
sozle~me htiktimierine uygun olarak yerine getirmemesi veya izin ve ruhsatlann her ne sebeple olursa 
olsun iptal edilmesi hallerinde kira sozle~mesi, 2886 sayll1 Devlet ihale Kanununun 62. maddesine 
gore tebligat yapmaya gerek kalmakslzm birlik tarafindan feshi edilerek kesin teminatt gelir kaydedilir 
ve carl yIl/ay kira bedeli tazminat olarak tahsil edilir. Sozle~menin feshi edildigi tarihten somaki 
doneme i1i~kin varsa alman kira bede1i oncelikle kiracldan almacak tazminata mahsup edilir. 

NOT: Kantin ihalesi ile ilgili ~artname 2071 Meli~ah Ortaokulu ve Milli Egitim Miidiirliigii 
Strateji Gel~tirme ~ubesinden ahnacakhr. 


