
MUDURLUGU KANTiN iHALE tLANIMU~ ERENTURK OZ ~EKER ANADOLU 

ilimiz Merkez ErentUrk Seker Anadolu Lisesi MUdUrlUgU Kantininin ita amirinin 
.09.2018 tarih ve 17319637 saYlh Olurlan ihale edilecektir. 

1 Komisyonca yapllan tespite ihale kantinin Muhammen 1 Ayhk 550,00 
TL'dir kira odemeleri 1 Yllda 9 Ay belirlenmi~ olup Haziran, Temmuz ve Agustos aylannda 

odemesi yapllmaz. 
Ihale ae;lk teklif verilerek pazarhk usulti ile yapllacak olup, sonue; ahnmamasl durumunda en 
son ae;lk teklif Uzerinden kapah teklif ahnacakttr. YapIlacak olan ihaleye katllmak ie;in 
ba~vuracak isteklilerden aranacak ile ihale Komisyonuna ibraz etmeleri belgeler 
..."................. ~lkanlml~tlr. 

3 thaleye katllacak istekliler a~aglda belirtilen evraklan Ihale saatine kadar_Mu~ milli Egitim 
MildUrltigil Strateji BoliimilneJeslim edeceklerdir. 

4 Ihale 09.10.2018 tarihinde saat 14.00'te Mu~ MilE Egitim MUdilrlilgil Toplantl Odasmda 
yapllacaktlr. 
Belirtilen ihale gUnil ve saatinden sonra gelenler, evraklan zamamnda teslim etmeyenler ihaleye 
ahnmayacaktIr. 

6 ihaleyi kazanan ki~iden ihale Bedeli 9 (Dokuz) Ayhk tutan % 6 oranmda kati 
teminat almacaktIr. 
Kira t~letme Bedeli Uzerinden ayhk arz bedeli 3 ayhk pe~in olarak yatmlacaktlr. ihaleyi 
alan Sahls {hale Komisyonunun karanm kendisine yazIlI tebligatmdan itibaren 10 gUn ie;ersinde 
kati teminatI, ayhk kirasml Ue; ayhk arz bedelini pe~in yatmp sozle~me imzalamasl gerekir. 
Aksi takdirde gee;ici teminatl dogrudan irat kaydedilir. 

8 Okulun ogretim ~ekli normal olup 2018-2019 Ogretim yllmda 550 ogrencisi bulunmaktadlr. 
9 ihale ilanmda belirtilmeyen diger hususlar Ihale Komisyonunun hazlrlamI~ oldugu ~artnamede 

bulunmaktadlr. ihaleye i~tirak edenler ~artname ve ekli bulunan ozel hlikilmleri tUm 
maddelerini okumu~ ve aynen kabullenmi~ saYlhrlar ileride bu dUzenlemelerin aksine hi~bir 
hak edemez ve itirazda bulunamazlar. 

10- {hale tarihinden itibaren i~in sUresi 1 yddlr. i~letmecinin ve Ozel ~artlan yerine getirmesi 
ve Okul yonetimi ile uyumlu e;ah~masl halinde kira bedelinin yeniden belirlenmesi ko~uluyla 
birer ydhk stirelerle 4 yd daha uzahlabilir. 

ll-Milli Egitim Bakanhgi Okul Aile Birligi Yonetmeliginin 21. Maddesinin 3. Fdaasl 
yeniden ihale yapilacaktIr. 

1 T.C Vatanda~l olmak 
2 klzartlCl bir sue;tan hlikum giymemi~ olmak 

iHALE KOMiSYONUNA VERiLECEK EVRAKLAR: 

1 Ba~vuru dilekyesi 
Gee;ici Teminat Makbuzu : (Ziraat Bankasl Mu~ Merkez ErentUrk Seker Anadolu Lisesi 
MUdilrlUgU Okui Aile Birliginin TR490001 000095450988915001 nolu hesabllla belirlenen 
Yllhk bedelin % 3'ti 149,00 yatmldlgma dair dekont) 

3 ikametgiih Belgesi (nUfus MildUrlUgUnden) 
4 Nufus Cuzdan Sureti (NUfus MildurlUgUnden ) 
5 SavcllIk SabIka saylh Kanununun lineU belirtilen 

gee;mi~ olsa bile; kasten i$lenen bir sw;tan doJaYl bir yll sUreyle hapis 
cezaSllla ya da affa ugramI~ olsa bile devletin gUvenligine kar~l sUylar, Anayasal dilzene ve bu 
dUzenin i~leyi~ine kar~l sUylar, mill! savunmaya kar~l sue;lar, devlet slrlanna kar~l sue;lar ve 
casusluk, zimmet, irtikiip, rU~vet, hlrsIzhk, dolandlflCllIk, sahtecilik, gUveni kotUye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat kan~tIrma, edimin ifasma fesat kan~tIrma, sue;tan kaynaklanan 
\/::lrhih aklama veya ka~ake;lhk ve aym Kanunun Cinsel Dokunulmazhga Kar~l 



Sw;lar ba~hkh Klsmmm Altmcl Bolilmlinde dlizenlenen maddelerdeki 
mahkum oianiar ihalelere katllamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya yerierde 
istihdam edilemezler 

6 borcu olmadlgma dair beIge (Vergi Dairesinden) 
7 Kantin i~letmeciligine hali bulunmadigma dair Saghk Raporu (Portor Muayenesi) 
8 imza SirkUsli ( Noter Tasdikli) 

Kantin kiralama ihalelerine katllacak ki~iler; Mu~ Esnaf Sanatkarlan odasmdan adma kaYlth 
okul i~letmesi olmadlgma ve ihalelerden yasaklama karan bulunmadlgma aIdlgl 
beIge. 

10) Kantin kiralama katlhmcllardan, 1986 tarihli ve 3308 saYlh Mesleki Egitim 
Kanunu hUkilmlerine gore kantincilik alanmda ahnml~ ustahk belgesi sahibi olma ~artl aramr. 
Ancak, katIhmcIlarm hic;birisinde ustahk belgesi bulunmamasl durumunda i~yeri ac;ma belgesi, 
kalfahk, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip oimasi. fhaleye Kantin i~Ietmeciligi 

Belgesi Sahipleri mUracaat ettigi takdirde i~ yeri ac;ma belgesi, Kalfahk ve kurs bitirme 
belgesinin sahiplerinin ba~vurulan degerlendirmeye almmayacaktlr 

TUm evraklar ash ve fotokopisi olmak ilzere suret hazlrlanarak iki dosya halinde ve 
iyinde Mu~ Milli MUdlirlligUne tesEm 

1- c;e~it kantin hizmetini kantin mahallinden okul iC;i birimlerine kadar gotilrmek 
3100 

3- Su ve ISltma bedelleri aittir. 
4- Ihale aC;lk teklif pazarhk usulti ile yapIlacak olup sonuy durumunda en son 

aylk teklif kapah teklif Kantin Kiralamasl Kapalt en yok fiyatl 
kahr. 

i~letme hakkml i~letmeci belirtilen ve Ozel $artlara uymak 
zorundadlf. Aksi halde tarafh olarak Okui Aile Birligi tarafmdan feshi edilir. 

6- tUm donamml i~letmeciye aittir. 
7- Istenen belgeJerin bir ~ekilde ihale saatine kadar Komisyona teslim edilmelidir. 
8- Belgelerin incelenmesinden sonra teklifler aylk teklif olarak ahnacak sonuy uzamaSl durumunda 

4. Teklifler kapah iyinde ahnacakttr. 
9- Ihaleyi kazanan i~letmeci hiybir ~ekilde kantini devir edemeyecektir. 
10- Belgeleri eksik olan katlhmcl Ihaleye ahnmayacakttr. 
11- thale Komisyonu Ihale ilam yaplp yapmamakta serbesttir. 
12- Milli Bakanhgl Okul Aile Yonetmeliginin Maddesinin 4. flkrasl geregi; Kira 

donemi sona ermeden faaliyetini durdurmasl, kiralanan yeri amaCl dl~mda kullanmasl, 
taahblidUnU sozle~me hUkumlerine uygun olarak getirmemesi veya izin ve ruhsatlann her 
ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi hallerinde kira 2886 saYlh Devlet Ihale 
Kanununun 62. maddesine tebligat yapmaya kalmakslZln birlik tarafmdan feshi 
edilerek kesin teminatl kaydedilir ve cari yll lay kira bedeli tazminat olarak tahsil edilir. 
SozIe~menin edildigi tarihten sonraki doneme i1i~kin varsa alman kira bedeli oncelikle 
kiracldan ahnacak tazminata mahsup edilir. 

13- $artname Mu~ Milli MUdlirlugU ve Erentlirk Oz $eker Anadolu MUdUrltigUnden 
50 TL (EUi) TL kar~lhgInda temin edilebilir. 


