
MUS YAYGIN ANADOLU iMAM HATip LisESi MOOiJRLUGU KANTiN 
iHALEiLANI 

l1imiz Yaygm Anadolu imam Hatip Lisesi Kantininin ita amirinin 16.08.2018 tarih ve 114749098 
saYlh Olurlan geregi ihale edilecektir. 

1- Komisyonca yapllan tespite gore ihale edilecek kantinin Muhammen Bedeli 1 Aybk 

300,00 TL'dir kira odemeleri 1 Yllda 9 Ay belirlenmi~ olup Haziran, Temmuz ve 

Agustos aylarmda kira odemesi yapllmaz. 


2- ihale ayIk teklif verilerek pazarhk usulu ile yapilacak olup, sonuy almmamasl durumunda 

en S0111 ayIk teklif u.zerinden kapah teklif almacaktrr. Yapllacak olan ihaleye katllmak iyin 

b~vuracak isteklilerden aranacak ~art1ar He ihale Komisyonuna ibraz etmeleri gereken 

belgeler ~aglda ylkanlml~rr. 


3- fualeye kablacak istekliler ~aglda belirtilen evraklarl ihale saatine kadar_Mu~ miIli 

Egitim Miidiirliigii Strateji Boliimiine teslim edeceklerdir. . 


4- ihale 12.10.2018 tarihinde saat 15.30 da Mu~ Milli Egitim Mudilrlugii Toplantl Odasmda 

yapdacaktrr. 


5- Belirtilen ihale giinu ve saatinden sonra gelenler, evraklarl zamanmda teslim etmeyenler 

ihaleye almmayacaktrr. 


6- ihaleyi kazanan ki~iden ihale Bedeli u.zerinden 9 (Dokuz) Ayllk tutarl % 6 oranmda kati 

teminat almacaktrr. 


7- Kira i~letme Bedeli uzerinden ayhk arz bedeli ise 3'er aylIk pe~in olarak yabnlacaktrr. 

ihaleyi alan muste' cir Thale Komisyonunun karanm kendisine yazdI tebligatmdan 

itibaren 10 gUn iyersinde kati teminatl, ayhk kiras1ll1 Uy ayhk arz bedelini pe~in yatmp 

sozle~me irnzalamasl gerekir. Aksi takdirde geyici teminatl dogrudan irat kaydedilir. 


8- Okulun ogretim ~ekli normal olup 2018-2019 Ogretim Yllmda 300 ogrencisi 

bulunmaktadrr. 


9- ihale ilanmda belirtilmeyen diger hususlar ihale Komisyonunun hazrrlaml§ oldugu 

~artnamede bulunmaktadrr. .fualeye i§tirak edenler ~artname ve ekli bulunan ozel 

hukiimleri tiim maddelerini okum~ ve aynen kabullenmi~ saydrrlar l1eride bu 

du.zenlemelerin aksine hiybir hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar. 


10- fuale tarihinden itibaren i~in silresi 1 Y lldIr. i~letmecinin genel ve Ozel ~artlan yerine 

getirmesi ve Okul yonetimi ile uyumlu yall~asl halinde kira bedelinin yeniden 

belirlenmesi ko~uluyla birer ytllIk silrelerle 5 Yll daha uzatllabilir. 


11- Milli Egitim Bakanllgl Okul Aile Birligi Yonetme1iginin 21. Maddesinin 3. FIkrasl geregi 
yeniden ihale yapllacaktlr. 

iHALEYE KATILACAK KiSiLERDE ARANACAK SARTLAR: , I 

1- T.C Vatand~l olmak 
2- Yiiz klzartlCl bir suytan hiikiim giymemi~ olmak 

tHALE KoMiSYONUNA VERiLECEK EVRAKLAR: 
1- Ba~vuru dilekyesi 
2- Ge~ici Teminat Makbuzu : (Halk Bankasl Mu~_~ubesindeki Yaygm Anadolu imam 

Hatip Lisesi Okul Aile Birliginin TR070001200968500016000101 noluhesabma 
belirlenen Yl1hk muhammen bedelin %3'ii 81,00 TL yatmldlgma dair dekont) 

3- ikametgcTh Belgesi (nufus Miidilrlugunden) 
4- Niifus Ciizdan Sureti (Niifus Miidilrlugunden ) 
5- SavcIIIk SabIka Kaydl: 5237 saYlh Tilrk Ceza Kanununun 53 tincii maddesinde belirtilen 

silreler geymi~ olsa bile; kasten i~lenen bir sUytan dolaYl bir yll veya daha fazla silrey1e 
hapis cezasma ya da affa ugraml~ olsa bile dev1etin giivenligine kar~l sUy1ar, Anayasal 
du.zene ve bu dtizenin i~leyi~ine kar~l sUylar, milli savunmaya kar~l sUylar, devlet 



srrlanna kar~l SU91ar ve casusluk, zimmet, irtikiip, rii~vet, hrrslzbk, dolandmClhk, 
sahtecilik, giiveni kotiiye kullanrna, hileli iflas, ihaleye fesat kan~llrma, edimin ifasma 
fesat kan~tlfma, sU9tan kaynaklanan mal varhgl degerlerini aklama veya ka9ak91hk ve 
ayru Kanunun Cinsel Dokunulmazhga Kar~l SU91ar b~hkh ikinci Klsmmm Altmcl 
Boliimiinde diizenlenen maddelerdeki sU91ardan mabkfun olanlar ihalelere katllamazlar 
ve okul-aile birliklerince kiraya verilen yerlerde istihdam edilemezler 
r

6- Vergi borcu olmadlg.na dair beige (Vergi Dairesinden) 

7- Kantin i~letmeciligine engel bali bulunmadlgma dair Saghk Raporu(portor 


Muayenesi) 
8- imza Sirkusii (Noter Tasdikli) 
9- Kantin kiralama ihalelerine katdacak ki~iler; MU~ Esnaf Sanatkiirlan odasmdan adma 

kaYlth okul kantin i~letmesi olmadIgma ve ihalelerden yasaklama karan bulunmadlgma 
dair aldlgt beIge. 

10) Kantin kiralama ihalelerinde kallhmcllardan, 5.6.1986 tarihli ve 3308 saydl Mesleki 
Egitim Kanunu hiikiimlerine gore kantincilik alanmda almml~ ustallk belgesi sahibi olma 
~arll ararur. Ancak, katlhmcIlarm hi9birisinde ustahk belgesi bulunmamasl durumunda 
i~yeri ~ma belgesi, kalfahk, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olmasl. ihaleye 
Kantin i~letmeciligi Ustahk Belgesi Sahipleri miiracaat ettigi takdirde i~ yeri a9ma belgesi, 
KalfalIk ve kills bitirme belgesinin sahiplerinin ba~vurulan degerlendirmeye 
almmayacaktrr. 
Tum evraklar asll ve fotokopisi olmak uzere 2'er suret bazlrlanarak iki dosya balinde 
ve siiresi i~inde Mu~ Milll Egitim Mudiirliigune teslim edihnesi 

DiGER SARTLAR: 

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

2- Kantinde 3100 Sayth yasa geregi yazar kasa kullanacaktrr. 

3- Su Elektrik ve ISltma bedelleri i~letmeciye aittir. 

4- ihale a9lk teklif verilerek pazarlIk usulii ile yapdacak olup sonu9 almmamasl durumunda 


en son a9Ik teklif iizerinden kapah teklif almacaktrr. Kantin Kiralamasl Kapah teklifte en 
90k fiyatI verende kalrr. 

5- i~letme hakkmt kazanan i~letmeci sozle~mede belirtilen Genel ve Ozel ~artlara uymak 
zorundadlr. Aksi halde sozle~me tek tarafh olarak Okul Aile Birligi tarafmdan fesh edilir. 

6- Kantinin tUm donantml i~letmeciye aittir. 
7- istenen belgelerin eksiksiz bir ~ekilde ihale saatine kadar Komisyona teslim edilmelidir. 
8- Belgelerin incelenmesinden sonra teklifler a9Ik teklif olarak altnacak sonu9 uzamasl 

durumunda 4. Teklifler kapall zarf i9inde altnacaktrr. 
9- ihaleyi kazanan i~letmeci hi9bir ~ekilde kantini devir edemeyecektir. 
10-Belgeleri eksik olan kattltmCl ihaleye almmayacaktrr. 
11- ihale Komisyonu ihale ilaru yaplp yapmamakta serbesttir. 
12-Milli Egitim Bakanhgl Okul Aile Yonetmeliginin 22. Maddesinin 4. ftkrasl geregi; Kira 

donemi sona ermeden faaliyetini durdurmasl, kiralanan yeri amaCl dl~mda kullanmasl, 
taahhiidiinii sozle~me hiikiimlerine uygun olarak yefine getirmemesi veya izin ve 
ruhsatlarm her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi hallerinde kira sozle~mesi, 2886 
saYlh Devlet ihale Kanununun 62. maddesine gore tabligat yapmaya gerek kalmakslzm 
birlik tarafmdan fesh edilerek kesin teminatI gelir kaydedilir ve cari Yll/ay kira bedeli 
tazminat olarak tahsil edilir. Sozle~menin fesh edildigi tarihten sonraki doneme i1i~kin 
varsa alman kira bedeli oncelikle kiracldan almacak tazminata mahsup edilir. 

13- ~artname Mu~ Yaygm Anadolu imam Hatip . Lisesi Miidiirliigunden 50 TL (yiiz) TL 
kar~lhgmda temin edilebilir. 

14- ~artname iicretinin dekontunu yatrrdlgma dair belgeyi ihale dosyasma konulacaktrr 
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