
Yaygm imam Hatip ita amirinin 16.08.2018 tarih ve 114749098 
Olurlan edilecektir. 

1- Komisyonca yapllan tespite edilecek kantinin Muhammen Bedeli 1 Ayhk 
300,00 TL'dir Yllda 9 belirlenmi~ olup Temmuz ve 
Agustos aylannda kira yapllmaz. 

2- thale a9lk teklif verilerek pazarhk usulil yapiiacak olup, sonu9 ahnmamasl durumunda 

ihale Komisyonuna 
teklif tizerinden kapah teklif almacaktIr. Yapdacak olan ihaJeye kattlmak 

belgeler U~""J;;L"'U 
ihaleye kattlacak istekliler a~aglda belirtilen evraklan saatine kadar_Mu~ miUi Egitim 
Mfidfirlfigfi Strateji Bolfimfine tesUm edeceklerdir. 
3- Ihale 31.10.2018 tarihinde saat 14.00 da Milli Egitim Mtidtirlilgil Toplantl Odasmda 

yapIlacaktIr. 

thaleyi kazanan 

sonraBelirtilen evraklan zamanmda 
ihaleye 

tizerinden 9 (Dokuz) tutan % 6 kati 
teminat almacaktIr. 

6- hletme ayhk arz bedeli 3'er ayltk olarak yatmlacaklIr. 
ihaleyi Komisyonunun karanm tebligatmdan 
itibaren 10 aylIk kirasml il9 ayhk arz yatmp 
sozle~me imzalamasl gerekir. takdirde ge9ici teminatl dogrudan irat kaydedilir. 
Okulun normal olup 18-2019 Dgretim Yllmda 300 
bulunmaktadlr. 

8- ihale ilanmda belirtilmeyen diger hususlar ihale Komisyonunun oldugu 
ve ekli bulunan 

okumu~ ve kabullenmi~ sayillrlar tleride 
dtizenlemelerin hi9bir hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar. 

9- ihale tarihinden itibaren i~in 1 Ylldlr. i-?letmecinin genel ve Ozel ~artlan 
Okul yonetimi ile uyumlu 9ah~masl kira yeniden 

ko~uluyla yllhk 4 yll uzattlabilir. 
10- Milli Egitim BakanlIgl Okul Yonetmeliginin 21. 3. Flkrasl 

yeniden ihale yapllacaktu. 

bulunmaktadtr. 

ve 

2

1- Vatanda~l olmak 
klzartlcl bir sU9tan htiktim 

iHALE KOMiSYONUNA VERiLECEK EVRAKLAR: 
1- Ba~vuru dilekgesi 

Teminat Makbuzu : CHalk Bankasl Mu-?_~ubesindeki Yaygm Anadolu imam 
Okul Aile Birliginin TR0700012009685000160001 nolu hesabma 

belirlenen Yllhk muhammen bedelin %3'fi 81,00 TL yatmldlgma dair dekont) 
3 ikametgah (ntifus Mildtirltigtinden) 
4 Ntifus Ctizdan Sureti ( Mtidtirlilgtinden ) 

Kaydl: saYlh 53 belirtilen 
olsa bile; kasten i~lenen bir sm;tan dolaYI bir yll daha fazla sureyle 

ugraml~ olsa bile devletin kar~l sU9lar, Anayasal 
i~leyi~ine kar~l sU9lar, milli savunmaya kar~! sU9lar, deviet 

5

cezasma ya da 
ve bu 



slrlanna kar~l sUylar ve casusluk, zimmet, irtikfrp, hUSIZhk, dolandmclhk, 
sahtecilik, kotUye kullanma, hiteli iflas, fesat kan~tIrma, edimin ifasma 
fesat sUytan veya kayakyIllk ve 
aym Kanunun Dokunulmazhga Kar~l SUylar ba~lIkh Ikinci Altmci 
BolOmtinde dtizenlenen maddelerdeki sUylardan mahkum olanlar ihalelere katIlamazlar 
ve okul-aile birliklerince kiraya verilen yerlerde 
Vergi oimadlgma beige Dairesinden) 
Kantin hali bulunmadlgma Saglik Raporu(Portor Muayenesi) 

8- imza Sirktisti ( Tasdikli) 
9- kiralama ihalelerine katllacak Sanatkfrrlan odasmdan adma 

bulunmadlgma 

katlhmcIlardan, 

htiktimlerine gore kantincilik 


Ancak, katlhmcIlann hiybirisinde bulunmamasl durumunda 
kalfahk, bitirme belgelerinden en az birine olmasl. ihaleye 
Ustahk Sahipleri mtiracaat takdirde i~ yeri 

ve ba~vurulan 
alinmayacaktir. 
TUm evraklar ash ve fotokopisi olmak Uzere 2'er sUret hazirlanarak dosya halinde 

i~inde Mu~ MiHi Egitim MUdUrliigUne teslim edilmesi 

Her ye~it kantin hizmetini kantin mahallinden birimlerine kadar 
2- Kantinde 3100 SaYlh geregl kasa kullanacaktIr. 
3- Su ve ISltma bedelleri i~letmeciye aittir. 
4- aylk verilerek usulti yapllacak olup sonuy ahnmamasl durumunda 

en son aylk tizerinden kapah teklif almacaktlr. Kantin Kapah teklifte en 
yok fiyatl kahr. 
i!?letme hakl(lm kazanan i!?letmeci sozle~mede belirtilen ve Ozel $artlara uymak 
zorundadlr. Aksi sozle~me tarafll Okul Birligi tarafmdan fesh 

6- ttim donamml 
7- tesEm 
8- Belgelerin uzamaSl 

durumunda Teklifler kapah zarf iyinde almacaktlr. 
ihaleyi kazanan hiybir kantini edemeyecektir. 

10- eksik katillmcl iha\eye ahnmayacaktlf. 
11- Komisyonu ihale Ham yaplp yapmamakta c"r"",c'tt 

Milli Egitim 
donemi sona ermeden amaCI dl!?mda kullanmasl, 
taahhtidtinti 

kalmakslzm 
Yiliay kira 

tazminat i1i~kin 
varsa tazminata mahsup edilir. 

Mtidtirltigtinden 50 (ytiz) 

belgeyi dosyasma konulacaktlr 


