
i1imiz AtatUrk Ilkokulu MUdUrlUgU Kantininin ita amirinin 13.09.2018 ve 
saylllOlurlan ihale .. \.UI....'~"'U 

1 Komisyonca yapllan tespite ihale edilecek Muhammen Bedeli 1 Ayhk 210,00 
TL'dir kira 1 Yllda 9 Ay belirlenmi~ olup Haziran, Temmuz ve Agustos aylannda 
kira odemesi yapilmaz. 
ihale teklif pazarhk usulU ile yaptlacak olup, sonw; ahnmamasl durumunda en 
son aylk teklif Uzerinden kapah teklif aill1acaktlr. Yapllacak olan ihaleye kaulmak iyin 
ba~vuracak isteklilerden aranacak ~artlar Be Ihale Komisyonuna ibraz etmeleri belgeler 
a~aglda Ylkanlml~tlr. 

3 ihaleye katIlacak istekliler a~aglda belirtilen evraklan ihale saatine kadar_Mu~ milli Egitim 
Mildilrlilgil ~ube MildUril edeceklerdir. 
ihale 12.10.2018 tarihinde saat 14.30'te Mu~ Milli MUdilrlUgU Toplantl Odasll1da 
yapllacakur. 

ihale gUnU ve saatinden sonra gelenler, evraklan teslim etmeyenler 
alll1mayacaktlr. 

ihaleyi kazanan ki~iden ihale Bedeli 9 (Dokuz) Ayhk tutan ~...;;:;.-=.::===.....::;;= 
=== alll1acaktIr. 

7 Kira ayhk arz bedeli ayhk yatmlacaktIr. ihaleyi 
alan Sahls ihale Komisyonunun karanm kendisine yazdi tebligatmdan 10 iyersinde 
kati teminatl, ayhk kirasml Uy ayhk arz bedelini yatmp ;;)VL..I'-'.;)'IUv imzalamasl 
Aksi takdirde gevici teminatl dogrudan irat kaydedilir. 

8 Okulun ~ekli normal olup 2018-2019 Ogretim ydmda 200 ogrencisi hulunmaktadlr. 
9 Ihale ilamnda belirtilmeyen hususlar Ihale Komisyonunun hazlrlaml~ oidugu ~artnamede 

bulunmaktadlr. ihaleye i~tirak edenler ~artname ve ekli bulunan hUkUmleri tUm 
maddelerini okumu~ ve aynen kabullenmi~ saYlhrlar ileride bu dilzenlemelerin hiybir 
hak talep ve itirazda bulunamazlar. 

10- ihale tarihinden itibaren sUresi 1 YJldlr. t~letmecinin genel ve Ozel ~artlan yerine getirmesi 
ve Okul yonetimi ile uyumlu 9alt~masl halinde kira bedelinin yeniden ko~uluyla 

hirer ydhk stireler1e 4 yd daha uzatdabilir. 
11- Milli Egitim BakaniIgl Okul Ail.e 21. Maddesinin 3. Flkrasl 

yeniden ihale 

1- T.C Vatanda~l olmak 
2- klzartlcl bir sUytan hUkUm giymemi~ olmak 

1- Ba~vuru dilekvesi 
2- Geyici Teminat Makbuzu : (Ziraat Bankasl Mu~ Merkez AtatUrk i1kokulu MildilrlUgil Okul 

Aile Birliginin 66049142500122 nolu hesabma belirlenen Yllhk muhammen bedelin % 3 
57,00 yatmldlgma dair dekont) 

3- (nilfus MUdilrlilgilnden) 
4- Nilfus Cilzdan Suretl (NUfus MildurlUgUnden ) 

Sablka Kaydl: sayIll TUrk Kanununun 53 
olsa bile; bir sUytan dolaYl bir Yll veya daha 

cezasma ya da bile devletin guvenligine kar~l Anayasal dUzene ve bu 



i~leyi~ine kar~l sUyiar, milll savunmaya kar~t 
irtikap, 

sUylar ve 
hlrSlzhk, dolandmclhk, sahtecilik, kotilye kullanma, 

karl~tmna, edimin ifasma kan~tlrma, kaynaklartan mal 
varhgl aklama kayak9I11k ve aym Kanunun Cinsel Dokunulmazhga Kar~l 
SUylar ba~hkh lkinci Klsmmm Altmcl Boitimtinde dtizenlenen maddelerdeki sU9lardan 
mahkum olanlar ihalelere kattlamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya verilen yerlerde 
istihdam edilemezler 

6- borcu olmadlgma dair 

7- Kantin hali bulunmadlgma dair Saghk Raporu (Portor Muayenesi) 

8- Sirkusu ( Noter Tasdikli) 

9- Kantin kiralama ihalelerine kattlacak ki~i1er; MU~ Kantinciler odasmdan adma kaYltlt okul 


kantin i~letmesi olmadlgma ve ihalelerden yasaklama karan bulunmadlgma dair aldlgl beige. 
10) Kantin kiralama ihalelerinde katIllmcllardan, 1986 tarihli ve 3308 saYlh Mesleki Egitim 
Kanunu htikumlerine kantincilik alanmda ahnml~ ustahk sahibi olma ~artl aramI. 

kattltmcilann hiybirisinde ustahk bulunmamasl durumunda ayma belgesi, 
kalfahk, kurs bitirme en az birine sahip olmasl. !haleye Kantin l~letmeciligi 
Ustahk Belgesi Sahipleri mtiracaat takdirde i~ a9ma KalfaiIk ve kurs bitirme 

sahiplerinin ba~vurulan degerlendirmeye ahnmayacaktlr 

Tii.m evraklar ash vejotokopisi olmak ii.zere 2'er suret haZlrlanarak iki dosya halinde ve sii.res; 
i9imJe Mu~ MilJi Egitim Mii.dii.rlii.gii.ne teslim edilmesi 

niGER SARTLAR: 

1- ge~it kantin hizmetini kantin mahallinden okul i9i birimlerine kadar gottirmek 

2- Kantinde 3100 SaYlh yazar kasa kullanacaktlI. 

3- ve bedelleri i~letmeciye aittir. 

4- ihale a91k teklif pazarhk usulti yapllacak olup sonuy ahnmamasl durumunda en 


son aylk kapah ahnacaktlr. Kantin Kiralamasl Kapah teklifte en yok 

belirtilen Genel ve Ozel ~artlara uymak 
zorundadlL Aksi halde sozle~me tek 1 olarak Okul Aile Birtigi tarafmdan feshi ediliI. 

6- Kantinin ttim donamml aittiI. 
eksiksiz bir ihale saatine kadar tesUm edilmelidir. 

8- Belgelerin incelenmesinden sonra teklifler atylk sonuy uzamaSl 
durumunda 4. Teklitler kapah zarf ic;inde almacakttI. 

9- ihaleyi kazanan i~letmeci hiybir ~ekilde kantini devir edemeyecektir. 
10- Belgeleri eksik olan kahhmcllhaleye ahnmayacaktlI. 
1 

Milli 
Komisyonu ihale ilam yaplp yapmamakta serbesttir. 

BakaniIgl Okul Aile Yonetmeliginin Maddesinin 4. flkrasl Kira 
sona ermeden faaliyetini durdurmasl, kiralanan yeri amaCl dl~mda kullanmasl, 

taahhtidunu htiktimlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya izin ve 
ne sebeple olursa iptal edilmesi hallerinde kira sozle~mesi, 2886 

tebligat yapmaya kalmakslzm birlik tarafmdan feshi maddesine 
kaydedilir ve yIl lay bedeli tazminat olarak tahsil edilir. 

Sozle~menin tarihten done me ili~kin varsa alman kira bedeli oncelikle 
kiracldan almacak tazminata edilir. 

13- ~artname Mu~ Atattirk llkokulu Mi.idtirltigtinden 50 

7

kar~llIgmda temin edilebilir. 
14- ~artname ticretinin dekontunu yatudlgma dair belgeyi 

(yuz) 
dosyasma konulacaktlr. 

fiyatl 
5 hakkml 

http:Mii.dii.rlii.gii.ne

