
ilimiz ita 05.09.2018 tarih ve 
15500168 Olurlan 

1 Komisyonca yapllan tespite gore ihale edilecek kantinin Muhammen 1 Ayhk 430,00 
TVdir kira 1 Yllda 12Ay be1irlenmi~tir. olup !hale a.ylk teklif verilerek 
usulU yapdacak olup, sonu.y almmamasl durumunda en son ilzerinden kapah teklif 
almacaktu. YapIlacak olan katllmak ic;in aranacak ~artlar ile 
Ihale Komisyonuna belgeler a~aglda .ylkanlml~tlr. 

2 istekliler belirtilen evraklan Ihale milli 
. bolUmilneJeslim edeceklerdir. 

Ihale 15.10.2018 tarihinde saat 14.00'te Mu~ Milli MildilrlUgil Toplantl Odasmda 
yapIlacaktlr. 

4 ihale gilnil ve saatinden soma evraklan zamanmda teslim etmeyenler 
ahnmayacaktlr. 

kazanan ki~iden ihale Bedeli 12 (on iki Ayhk tutan % 6 oranmda kati 
teminat ahnacaktlr. 

6 Kira i~letme Bedeli ayhk arz bedeli ayhk 15 tarihleri arasmda 
alan milste' cir Ihale Komisyonunun karanm kendisine yazlh tebligatmdan itibaren 10 

giln i.yersinde kati teminatl, ayhk kirasml ayhk arz pe~in yatmp sozle~me 

imzalamasl gerekir. Aksi takdirde ge.yici teminatl dogrudan irat kaydedilir. 
Kurumun ogretim ~ekli normal olup 12 ay .yah~maktadlr. 

8 ihale ilanmda hususlar ihale Komisyonunun hazulaml~ oldugu ~artnamede 
bulunmaktadu. ihaleye ve ekli bulunan ozel hilkilmleri tUm 
maddelerini okumu~ ve kabul1enmi~ saYlhrlar iIeride bu dilzenlemelerin hi.ybir 
hak talep ve bulunamazlar. 

9 ihale tarihinden itibaren i~in silresi 1 Y IIdlr. i~letmecinin genel ve Ozel ~artlan yerine getirmesi 
ve Okul yonetimi He uyumlu .yah~masl halinde bedelinin yeniden belirlenmesi ko~uluyla 
birer ydhk siirelerle 4 yd daha uzatdabilir. 

10- Milli Egitim Bakanilgl Okul Aile Birligi Yonetmeliginin 21. Maddesinin 3. F!krasl 
yeniden yapllacaktlr. 

iHALEYE KA TILACAK KiSiLERDE ARANACAK SARTLAR: 

1- T.e Vatanda~l olmak 
Yilz klzartlCl bir suc;:tan hilkilm giymemi~ olmak 

1- Ba~vuru 

Teminat Makbuzu : (Vaklflar Merkez Merkezi MildilrlUgil 
Okul Birliginin TR12000 1500 158007284202698 nolu hesabma belirlenen Yllhk 
muhammen %3'u 1 yatmldlgma dair dekont) 
ikametgah (nufus Mildilrlilgunden) 

4- Nilfus ( Nilfus Mildilrlilgilnden ) 
Savcdlk Sablka Kaydl: 5237 saYlh Tilrk Kanununun ilneil maddesinde belirtilen 

ge9mi~ olsa bile; kasten i~lenen bir su.ytan dolaYl bir yli veya daha 
cezasma ya affa ugraml~ bile devletin gilvenligine kar~1 sw;lar, Anayasal ve bu 
dilzenin kar~l su.ylar, milli savunmaya kar~l su((lar, slrlanna kar~l sUylar ve 
casusluk, irtikap, hUSIZhk, dolandmcIllk, sahtecilik, gilveni kotUye kullanma, 
hileli fesat kan~tIrma, kan~tmna, sUytan kaynaklanan mal 

degerlerini aklama veya kac;ak.yllIk ve aym Cinsel Dokunulmazhga Kar~l 
ba~hkh Altmcl Boltimilnde su.ylardan 



mahkfim olanlar ihalelere katIlamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya verilen 
istihdam edilemezler 

6 borcu olmadlgma dair (Vergi Dairesinden) 
7 - Kantin engel hali dair Raporu(Port5r 
8 Sirkiisii ( Noter Tasdikli) 
9- kiralama ihalelerine katIlacak ki~iler; Mu~ Esnaf Sanatkarlan odasmdan adma kaYlth 

okul kantin olmadlgma ve ihalelerden yasaklama karan bulunmadlgma dair 

10) Kantin kiralama ihalelerinde katthmcllardan, 5.6.1986 tarihli ve 3308 Mesleki 
Kanunu hiikiimlerine alanmda ahnrm~ sahibi olma ~artl aramr. 
Ancak, katthmctlann hiybirisinde ustahk belgesi bulunmamasl durumunda i~yeri ayma belgesi, 
kalfahk, kurs bitinne belgelerinden en az birine sahip olmasl. Ihaleye Kantin i~letmeciligi 
Ustahk Belgesi Sahipleri miiracaat takdirde i~ Kalfahk ve kurs bitim1e 

sahiplerinin ba~vurulan degerlendirmeye 

Tum evraklar ash ve jotokopisi olmak tizere 2 suret haZlrlanarak iki dosya halinde ve stiresi 
ifinde MU$ Milli Egitim Mudtirlugune teslim edilmesi 

kantin mahallinden okul i\(i birimlerine kadar g5tiinnek 
2- yasa kullanacakttr. 

Su Elektrik ve bedelleri alttlr. 
4- ihale a\(lk teklif vedlerek pazarhk usulii ile yapllacak olup sonu\( durumunda en son 

at;:lk teklif iizerinden kapah teklif almacakttr. Kantin Kiralamasl Kapah teklifte en yok fiyatl 
verende kahr. 
i~letme hakklnI kazanan i~letmeci sozle~mede belirtHen Genel ve Ozel Sartlara uymak 
zorundadu. Aksi halde s5zle~me tek tarafll olarak Okul Aile Birligi tarafmdan edilir. 

6- Kantinin tiim donanlml i~letmeciye aittir. 
"","0U""','"'-' bir kadar edilmelidir. 

8- sonra teklifler aylk teklif olarak almacak uzamaSl durumunda 
kapah almacaktlr. 

9- ihaleyi kazanan i~letmeci hiybir ~ekilde kantini devir edemeyecektir. 
10- eksik olan kattllmcl Ihaleye ahnmayacaktlr. 
11- ihale Komisyonu ihale Ham yaplp yapmamakta 

Milli BakaniIgl Okul Y5netmeliginin Maddesinin 4. Kira d5nemi 
sona durdurmasl, amaCl dl~mda kullanmasl, taahhiidiinii 
htiktimlerine uygun olarak ve ruhsatlann her ne sebeple oIursa 
edilmesi hallerinde kira 2886 saYlh Devlet Kanununun 62. maddesine tebligat 
yapmaya kalmakslzm birlik tarafmdan edilerek kesin gelir ve cad Yillay 
kira bedeli tazminat olarak tahsil edilir. S5z1e~menin feshi edildigi tarihten sonraki d5neme i1i~kin 

varsa alman kira bedeli oncelikle kiracldan almacak tazminata mahsup edilir. 

13-Sartname Merkez Mesleki Merkezi Miidtirltigtinden 50 (ytiz) kar~lhgmda temin 
edilebilir. 
14-Sartname iicretinin dekontunu yatlrdlgma dair konulacaktlr. 


