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KANTiN iHALEsi l)ARTNAMESi 

SEHiT YVCEL KURTOGLU GUZEL SANATLAR LisEst M(mURLUGu 


MADDE-1-i~ sabibi idareye iIi~kin bilgiler 
idarenin adl: Mu~ Mi1li Egitim MUdUrlUgii 

MADDE-2-ihale edilecek okul kantini 
Mu~ Merkez $ehit YUcel KURTOGLU Glizel sanatlar Lisesi Kantini 

MADDE-3-Thale ile llgili Bilgiler 

Thale usuIfi: Milli Egitim Bakanhgl Okul- Aile Birligi Yonetmeligi 21. Maddesinin 3 ftkrasl 
dogrultusunda, 2886 SaYlh Devlet fuale Kanunu 51/g maddesinin birinci ftkrasmm (g) ben dine gore 
pazarhk usulU ile ihale yaplhr. 

ihalenin yapliacagl Adres:Merkez ~ehit YUcel KURTOGLU Oiizel sanatlar Lisesi Miidilrlfigu 

Thale Tarihi: 28.03.2018 

ihale Saati: 14.00 

Muhammen Bedel: Aybk 300,00 TL - Ydhk 2.700,00 TL 

MADDE- 4- ihaJeye katIlmak i.;inistenilen belgelcr 

iSTENEN BELGELER 

1-) Ba~vuru Dilekgesi 
2-) Geyici Teminat Makbuzu (Mu§ Halk Bankasmdaki Okul Aile Birliginin Mu§ Ziraat Bankasl TR 34 
0001 000095546542405002 nolu hesabma Muhammen bedeIin %10' nUn (270,00)TL'nin 
yatmldlgma dair dekont) 
3-) NUfus MUdUrlUgunden ikametgah Belgesi 
4-) Savclhk Sablka Kaydl (5237 saYlh TUrk Ceza Kanununun 53 UncU maddesinde belirtilen slireler 
ge9mi§ olsa bite; kasten i§lenen bir sU9tan dolay! bir yd veya daha fazla sfueyle hapis cezasma ya da 
affa ubaml§ olsa bile devletin gUvenligine kar§l sUylar, Anayasal dlizene ve bu dUzenin i§leyi§ine 
kar§l sUylar, milli savunmaya kar§l SU91ar, devIet sl.rlarma kar§l sUylar ve casusluk, zimmet, irtikiip, 
rU§vet, hlrslzhk, dolandmclhk, sahtecilik, gliveni kotfiye kullatmla, hileli iflas, ihaleye fesat karl§ttnna, 
edimin ifasma fesat kan~ttrma, sUytan kaynaklanan mal varhgJ. degerlerini aklama veya kayakylhk ve 
aym Kanunun Cinsel Dokunulmazhga Kar~l SU91ar ba§hkh ikinci Klsmmm Altmcl BalUmUnde 
dUzenlenen maddel~rdeki sU9lardan mahkftm olanlar ihalelere katIlamazIar ve okul-aile birliklerince 
kiraya verilen yerlerde istihdam edilemezler.) 

5-) Kantin i~leticiligine engel hali bulunmadlgma dair (Sagbk Raporu) 

6-) hnza SirkUsU (Noter tasdikli) 

7-) V ergi Boreu Olmadlgma clair beIge (Vergi Dairesinden) 

8-) Kantin kiralama ihalelerine katIlacak ki~iler; MU~ Kantineiler odasmdan adma kaYlth okul kantin 
i§letmesi olmadlgma ve ihalelerden yasaklama kararl bulunmadlgma dair aldlgl beIge. 

9-) Kantin kiralama ihalelerinde kattlnnellardan, 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayI11 Mesleki Egitim 
Kanunu hUkUmIerlne gore kantincilik alanmda almml~ ustahk belgesi sahibi olma §artl aranlr. Ancak, 
katJllmcIiarm hiybirisinde ustallk belgesi bulunmamasl durumunda i~yeri a~ma belgesi, kalfahk, kurs 
bitirme belgelerinden en az birine sahip oimasI. ihaleye Kantin i§letmeciligi UstallkBelgesi Sahipleri 
mliracaat ettigi takdirde i§ yeri a9ma belgesi, Kalfaltk ve kurs bitirme belgesinin sahiQlerinin 
ba!?vurularl degerlendirmeye almmayacaktl.r 



iHALEYE KATILACAK Ki~tLERDE ARANACAK ~ARTLAR: 

1-T.e Vatand~1 olmak 

2-Yiiz kIzarbcl bir su~tan hUkiim giymemi~ olmak 


DiGER ~AR1LAR 

1-) Her ge~it kantin hizmetini kantin mahallinden okul it;i birimlerine kadar gotiirmek 

2-) Kantin de 3100 saydl yasa geregi yazar kasa kullamlacaktrr. 

3-) ihale ayIk teklif verilerek pazarhk usulii ile yapllacak olup, sonuy ahnmamasl durumunda en son 

at;lk teklif iizerinden kapah teklif almacaktrr. 

4-) i;;letme Hakkmm kazanan i;;letmeci Sozle~mede belirtilen Genel ve Ozel ~artlara uymak 

zorundadrr. Aksi halde Sozle~me tek tarafll olarak fesh edilir. 

5-) Kantinin tum dOnan1lll1 i~leticiye aittir. 

6-) istenen Belgeler eksiksiz bir ;;ekilde ihale saatine kadar teslim edilmelidir. 

7-) ihaleyi kazanan i~letici Kantini hiybir ~ekilde devir edemeyecektir. 

8-) Belgeleri eksik olan katIllmcl hiybir ~ekilde ihaleye almmayacaktrr. 

9-) 2886 Saydl Kamu Thale Kanuna gore Komisyonurnuz ihale llanml yaplp yapmamakta serbesttir. 


I ! 10-) Kantinin bulundugu koridorlarm temizligi i~letici tarafmdan yapdacaktIr. 

i ; Ozel hiikiimler: 

1- Sozle~me siiresi ihale kararmm i~leticiye teblig tarihinden itibaren 12 aybk siireyi kapsar. 
2- 5- Thaleyi kazanan i~Ietmeci, ihale karan kendisine tebliginden sonra kantin i~letmeciliginden 

vazgeytigi,7 (yedi) i~ giinii iyinde gerekli ~artlan yerine getirip sozle~meyi imzalamadlgl 
takdirde yatlrml~ oldugu geyici teminatI ve sozle~meyi imzalamakla birlikte ilk altl ay it;inde I: 
i~letmecilikten vazgeytigi yada s6zle~meyi fesh ettigi takdirde ise· yatlfml~ oldugu kesin 
teminatl (yllhk kira bedelinin % 6'SI) iade edilmeyerek idareye gelir kaydedilir. Bu durumda 
ihale idare tarafmdan belirlenecek bir tarihte yeniden yapl]acaktrr. 

3- Diger taraftan kendi kusurundan do lay] sozle~mesi fesih edilen i~letmeci iizerine ihalelere 
giremeyecegi yoniinde i,leticiye bir yll sUre ile men yasagl konulacak. 

4- Yaz tatilinde (Haziran, Temmuz ve Agustos aylarmda) kira almmayacaktIr 
5- fualeyi kazanan i~letici kantini bizzat c;ah~trracak olup, hiybir suret1e devir 

veya temlik yapamaz. 
~ 6- i~bu ihale ~artnamesinden dogacak An1a~mazhklarda Mu~ mahkemeleri yetkilidir. i i 

MADDE-5 Sijzle~me Fesbi: 
idare bu ~artnamede belirtilen hususlara uymayan i~leticinin s5zle~mesini Fesh eder ve kati 

teminatml idareye geHr kaydeder. Thale iizerinde blraktlall ki~inin bu ~artnamedeki hususlarl yerine 
getirmemesi durumunda sozle~me kendiliginden fesih olur. Bu durumda ihaleyi kazanan ki~i hiC;bir 
hak talep edemez. 

MADDE-6: i~bu ~artname ve eklerinde yazdI bulunmayan hususlarda 2886 Saylll ihale kanunu ve 
16.12.1984 Tarih ve 18607 SaYlh resmi gazetede yaYllllanarak yiiriirliige giren Devlete Ait T~lnmaz 
Mal Satl~, Trampa, Kiraya verme, Miilkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Bcri misil ve tahliye yonetmeligi 
hlikiimleri uygulan]r. 

MADDE-7: ~artname ile ilgili dosya Milli Egitim Mudfulugu ve Okul Mudfulugfulden 
gorulebilir. Thaleye girecek istekliler ~artnarneyi alrnaya zorunludur. 

MAnDE-8: idare ihaleyi yaplp yapmamakta ve diledigine vermekte serbesttir. 

MADDE-9: Keyfi olarak Han edilir. 


