
iLl: MU~ 

KANTiN iHALESi 
PROF. DR. VAHiT QZMEN iLKOKULU MUDURLi)(;u 

MADDE-1-i~ sahibi idareye m~kin bilgiler 
idarenin adl: Mu~ \1illi MUdiirliigii 

MADDE-2-Ihale edilecek okul kantini 
Mu~ Merkez Prof. Dr. Vahit ilkokulu Kantini 

MADDE-3-ihale ile ilgili Bilgiler 

ihale IJslJlii: Milli Egitim BakanlJgl 
dogrultusunda, 2886 SaY"l Devlet 

Okul- Aile 
Kanllnll 5 

Birligi Yonetmeligi 2 J. Maddesinin 3 
maddesinin birincl flkrasmm (g) bendine gore 

pazarilk lIslIlli lie ihale yaplllr. 

ihalenin yapJlacagl Adres: Dr. Vahit Ozmen ilkokulu Mlidlirltigii 

ihale Tarihi: 05.02.2018 

ihale Saati: 14.00 

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

MADDE- 4- ihaleye katdmak il¥in istenilen belgeler 

1-) Ba~vuru 
2-) Teminat Makbllzu (Mu~ Halk Bankasmdaki Okul Birliginin Mu~ Halk Bankasl 
45000047.no11l hesabma Muhammen bedelin %10' nUn (270,OO)TL'nin yatlflldlgma dair dekont) 
3-) NUfus MiidiirliigUnden ikametgah 
4-) Savclhk Sablka Kaydl saYlh TUrk Ceza Kanununun 53 lincU maddesinde belirtilen 

olsa bile; kasten i~lenen doJaYI bir yJl veya daha slireyle hapis cezasma ya da 
affa ugraml~ olsa devletin gUvenligine kar~1 dUzene ve bu diizenin 
kar~1 s1l9iar, milll savunmaya kar~1 sU9lar, devlet slrianna kar~l sU91ar ve casusluk, zimmet, irtikap, 
rU~vet, hlrslzltk, dolandlrlclllk, lik, kotUye kullanma, hileli ihaleye kan~tlrlna, 

edimin ifasma fesat kan~tlrma, sU9tan kaynaklanan mal varhgl aklama veya kayakyJllk ve 
aym Kanunun DokunulmazlJga Kar~1 SUylar ba~ltkh Klsmlmn Altmcl BolUmUnde 
dUzenlenen maddelerdeki sUylardan mahkum olanlar ihalelere katilamazlar ve okul-aile birliklerince 
kiraya veri len yerlerde istihdam 

5-) Kantin i~letiei bulunmadlgma dair (Saghk Raporu) 

6-) imza (Noter tasdikli) 

7-» Boreu Olmadlgma dair (Vergi Dairesinden) 

8-) Kantin kiralama katllacak MU~ Kantinciler odasmdan adma kaYlth okuJ kantin 
i~Jetmesi ve ihalelerden yasaklama karan buJunmadlgma dair 

9-) kiralama ihalelerinde kattltmcilardan, 5.6.1986 tarihl i ve 3308 saYJIi 
Kanllnu htikUmJerine gore kantincilik alamnda almmJ~ ustahk belgesi sahibi alma ~artl aramr. Ancak, 
katll!mcllann ustallk bulunmamasl durumunda i~yeri ayma kalfahk, kurs 
bitirme belgelerinden en az birine sahip 



iHALEYE KATILACAK Ki~iLERDE ARANACAK ~ARTLAR: 

I-T.C Vatanda~1 olmak 
2-Yiiz klzartici bir suc;tan hiikiim giymemi~ olmak 

SARTLAR 

\-) Her t;:e~it kantin hizmetini kantin mahallinden okul iC;i birimlerine kadar gotiirmek 


de 3100 yasa yazar kasa kullamlacaktlr. 

ihale at;:lk teklifverilerek pazarlIk usulii He olup, sonut;: ahnmamasl durumunda en son 

aylk teklif iizerinden kapalt teklif ahnacaktlr. 
4-) i~letme Hakkmm kazanan i~letmeci Sozle~mede belirtilen Genel ve Sartlara uymak 
zorundadlr. Aksi tek tarafll olarak fesh edilir. 
5-) Kantinin Wm donamml i~leticiye aittir. 
6-) istenen eksiksiz bir ~ekilde ihale saatine kadar tesUm edilmelidir. 
7-) ihaleyi kazanan Kantini ~ekilde devil' 
8-) olan katlitmci hiybir ~ekiJde ihaleye alll1mayacaktlr. 
9-) 2886 SayJlI Kamu lhale Kanuna Komisyonumuz ihale iJamm yaplp yapmamakta 
10-) Kantinin bulundugu koridorlann temizligi i~letici tarafll1dan yapllacaktlr. 

Ozel hiikiimJer: 

S6zle~me sUresi ihale karannm i~leticiye teblig tarihinden 12 aylJk kapsar. 
2- 5- ihaleyi kazanan ihale karan kendisine tebliginden sonra kantin i~Jetmeciliginden 

vazgec;tigi,7 (yedi) i~ gOnO gerekli ~artlan getirip imzalamadlgl 
takdirde yattrIm~ oldugu imzalamakla birlikte ilk altl ay it;:inde 
i~letmecilikten takdirde ise oldugu kesin 
teminatl (Yllhk kira bedelinin 6'sl) edilmeyerek idareye ir kaydedilir. Bu durumda 
ihale idare tarafmdan belirlenecek bir tarihte yeniden yapIJacaktlf. 

3- taraftan kendi kusurundan dolaYI s6z1e$mesi fesih edilen i~letmeci Uzerine ihalelere 
i~leticiye bir yd sUre ile men konulacak. 

4- Vaz tatilinde (Haziran, Temmuz ve Agustos aylannda) kira alll1mayacaktlr 
5- kazanan i~letici kantini bizzat 9aiJ$hracak olup, hic;bir devir 

veya temlik yapamaz. 

6- i~bu ~artnamesinden Anla~mazhklarda Mu~ mahkemeleri yetkilidir. 


MADDE-S Sozle~me Feshi: 
idare belirtilen hususlara uymayan Fesh eder ve kati 

geJir kaydeder. ihale Ozerinde blrak!lan ki$inin bu $artnamedeki hususlan yerine 
durumunda kendil fesih olur. Bu durumda kazanan ki~i 

MADDE-6: ~artname ve eklerinde I bulunmayan husllslarda 2886 SaYlli ihale kanunu ve 
16.12.1984 Tarih ve J 8607 Saydl resmi yaymlanarak yiirUrliige giren Devlete Ait Ta~lI1maz 
Mal Satl~, Trampa, Kiraya verme, MUlkiyetin Gayri Ayni Hak Ecri misil ve tahliye 
hOkUmleri uygulal1lr. 

MADDE-7: Sartname ile ilgili dosya Milli Mtidtirlilgti ve Okul MildGrltigGnden 
gorulebilir. Ihaleye girecek almaya zorunludur. 

MADDE-8: ihaleyi yaplp yapmamakta ve diledigine vermekte serbesttir. 

MADDE-9: olarak ilan edi 


