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KANTiN SARTNAMESi 
PROF. OR. VAHiT QZMEN iLKOKULU MOOORLO(;O 

MADDE-l-i, sahibi idareye iIi~ldn bilgiler 
idarenln adl: MlI~ Milli Egitim Miidiirliigii 

MADDE-2-Ihale edilecek oklll kantini 
Mu~ Merkez Dr. Yahit Ilkokulu Kantini 

ihale usulii: 

MADDE-3-ihale ile ilgili BUgiler 

Milli Egitim Bakanl Okul- Aile 21. Maddesinin 3 flkrasl 
2886 SaYlh Oevlet Ihale Kanllnu 51/g maddesinin birinci flkrasmlO (g) bendine 

pazarhk lIsulii ihale yapillr. 

ihalenin yapilacagl Adres: Prof. Dr. Vahit Qzmen ilkokulu Miidtirliigu 

ihale Tarihi: 26.01.2018 

ihale Saati: 14.00 

Muhammen Bedel: Ayhk 250,00 TL - Ydhk 2.250,00 TL 

MADDE- 4- ihaleye katdmak i~in istenilen belgeler 

1-) Ba~vllru Oi iekgesi 
Ge9ici Teminat Makbllzll (MlI~ Halk Bankasmdaki Okul Aile Birliginin MlI~ Halk Bankasl 

45000047.nolu hesabma Muhammen bedelin % 10' niin (270,OO)TL'nin yatmldlgma dair dekont) 
Niifus Miidilrlilgilnden ikametgah 

4-) Savcllik Sablka Kaydl (5237 saYllt Ceza Kanununun 53 Uncii maddesinde belirtilen 
ge9mi~ olsa bile; kasten i~lenen bir sUytan dolaYI bir Yll veya daha hapis cezasma ya da 
affa ugraml~ olsa bile devletin kar~1 sUylar, diizene ve bu dUzenin i~leyi~ine 

kar~1 sllylar, milli savllnmaya kar~l sUylar, devlet slrlarma kar~1 sUylar ve zimmet, 
Imslzltk, dolandlflcllJk, sahtecilik, gUveni koWye kllllanma, hileli iflas, ihaleye fesat karl~tlrma, 

edimin ifasma fesat kan~tlrma, slIytan kaynaklanan mal varltgl veya ve 
ayl1l Kanunlln Cinse! Ookunulmazhga Kar~1 SUylar ba~ltklt ikinci Klsmll1m Altmcl BolUmilnde 
diizenlenen maddelerdeki sU91ardan mahkfim olanlar ihalelere katllamazlar ve okul-aiJe birliklerince 
kiraya verilen istihdam edilemezler.) 

Kantin j~leticiligine engel bulunmadlgma dair (Saghk Raporu) 

imza SirkUsU (Noter tasdikli) 

Yergi Borcu Olmadlgma dair (Yergi Dairesinden) 

8-) Kantin kiralama ihalelerine kattlacak ki~iler;MU$ Kantinciler odasmdan adma kaYlth okul kantin 
olmadlgma ve ihalelerden yasaklama karan bulunmadlglOa dair aldlgl beige. 

9-) Kantin kiralama ihalelerinde katlhmctlardan, 5.6.1986 tarihli ve 3308 Mesleki 
Kanunu hOkUmlerine gore kantincilik alanmda almml~ ustalJk belgesi sahibi olma ~artl arantr. Ancak, 
katllJmcllann hiybirisinde ustailk belgesi bulunmamasl durumunda ayma kalfallk, kurs 
bitirme belgelerinden en az birine sahip olmasl~<l~Y~ Kallti[lj~letl11_esiligi LL:?1al!kJ:~t:JgesU:;afl!1lleri 



KATlLACAK Ki~iLERDE ARANACAK ~ARTLAR: 

l~T.C Vatanda~iI olmak 
2-Viiz kJzartlcl bir su~tan hiikiim giymemi!;> olmak 

~ARTLAR 

\-) Her s;e§it kantin hizmetini kantin mahallinden okul is;i birimlerine kadar gotiirmek 
Kantin de 3100 sayJll yasa yazar kasa kullanllacaktlL 

3-) ihale as;lk teklifverilerek pazarhk usulo ile yapllacak olup, sonus; almmamasl durumunda en son 
as;lk teklif uzerinden kapah teklif almacaktlr. 

i§letme Hakkmm kazanan i~letmeci Sozle§mede belirtilen Genel ve ~artlara uymak 
zorundadlr. halde tek tarafll olarak edilir. 

Kantinin tUm dOnantml i§leticiye aittir. 
6-) istenen Belgeler eksiksiz bir ~ekilde ihale saatine kadar teslim edilmelidir. 
7-) ihaJeyi kazanan i~leticj Kantini his;bir ~ekilde devir 

Belgeleri eksik olan katlllmci his;bir §ekilde ihaleye almmayacaktlf. 
9-) 2886 Saylil Kamu Kanuna Komisyonumuz ihale ilanrnr yaplp yapmamakta Nwlk",,"H-. 

10-) Kantinin bulundugu koridorlann temizligi i~leticj tarafmdan yapllacaktlr. 

Ozel hiikiimler: 

\ sUresi ihale kararmm teblig tarihinden itibaren 12 aylik sOreyi 
2 5- Ihaleyi kazanan ihale karan kendisine tebliginden sonra kantin i~letmeciliginden 

(yedi) i~ gtinii is;inde ~artlan yerine getirip s6zle~meyi imzalamadlgl 
teminatl ve sozle~meyi imzalamakla birlikte ilk altl ay 

i~letmecilikten vazges;tigi yada sozle~meyi fesh ettigi takdirde yatlrml~ oJdugu kesin 
teminatt (yllhk kira bedelinin % 6'sl) iade edilmeyerek idareye kaydedilir. Bu durumda 
ihale idare tarafmdan bir tarihte yeniden yapllacaktlr. 

3 Diger taraftan kendi kusurundan dolaYl sozle~mesi fesih edilen i:;;!etmeci uzerine ihalelere 
(nr,~m,~Vf~~~,(J1 yanunde i!;>leticiye bir yll sure ile men konulacak. 

4 Yaz tatilinde (Haziran, Temmuz ve Agustos aylannda) kira almmayacaktlr 
5 kazanan i~letici kantini bizzat s;ah:;;tlracak olup, his;bir suretle devir 

veya temlik yapamaz. 
6 i~bu ihale ~artnamesinden dogacak Anla~mazhklarda Mu:;; mahkemeleri yetkilidir. 

MADDE~5 Sozle!;>me Feshi: 
idare bu :;;artnamede belirtilen hususlara uymayan i~leticinin Fesh eder ve kati 

teminatml ir kaydeder. ihale tizerinde blrakllan ki~inin bu §artnamedeki hususlan yerine 
durumunda sozle:;;me kendiliginden fesih oluf. Bu durumda ihaleyi kazanan ki~i his;bir 

hak talep edemez. 

MADDE-6: 4bu ~artname ve yazlh buJunmayan hususlarda 2886 Saylll ihale kanunu ve 
16.12.1984 Tarih ve 18607 SaYI" resmi yaymlanarak yilrOrlOge Devlete Ait Ta~mmaz 
Mal verme, MUJkiyetin Gayri Hak Ecri misil ve tahliye y6netmeligi 
hilkOmleri uygulamr. 

MADDE-7: ~artname He Milli Mtidilrltigti ve Okui Mtidtirltigtinden 
goru\ebilir. thaleye istek1iler ~artnameyi almaya zorunludur. 

MADDE~8: idare ihaleyi yaplp ve diledigine vermekte 

MADDE~9: Keyf! olarak ilan edilir. 


