tlimiz Sungu VakIfbank KIZ YBO Kantininin ita amirinin 16.08.2018 tarih ve 114749098 saylll
Olurlan geregi ihale edilecektir.
1-

ihale edilecek kantinin Muhammen Bedeli 1 Ayhk
Yllda 9 Ay belirlenmi!? olup Haziran, Temmuz ve
350,00 TL'dir
Agustos aylarmda kira odemesi yapIlmaz.
Ihale ae;lk teklif verilerek pazarhk usulU ile yapIlacak olup, sonue; ahnmamasl
durumunda en son aC;lk teklif lizerinden kapah teklif almacaktu. YapIlacak olan ihaleye
kattlmak ic;in b~vuracak isteklilerden aranacak !?artlar He ihale Komisyonuna ibraz
etmeleri gereken belgeler ~glda e;lkanlml!?ttr.
Ihaleye kanlacak istekliler a!?aglda belirtilen evraklan ihale saatine kadar_Mu~ miUi
Egitim MiidiirUigii Strateji BoUimUneJeslim eo<::ceJder
4- thale 01.11.2018 tarihinde saat 14.00'te Mu~ MiUi Egitim MUdUrliigU Toplantl
Odasmda yapdacaktlr.
Belirtilen ihale gOnli ve saatinden sonra gelenler, evraklan zamanmda teslim
etmeyenler iha1eye ahnmayacaktu.
6- thaleyi kazanan ki~iden Ihale Bedeli lizerinden 9 (Dokuz) Ayhk tutan % 6 oranmda
kati teminat ahnacaktlr.
7- Kira t~letme Bedeli lizerinden ayhk arz bedeli ise 3'er ayhk pe~in olarak yatmlacaktIr.
ihaleyi alan mliste' cir lhale Komisyonunun
kendisine yazdI tebligatmdan
kati teminatl, ayhk kirasml lie; ayhk arz bedelini pe!?in yatmp
itibaren 10 glin
sozle~me imzalamasl gerekir. Aksi takdirde gec;ici teminatl dogrudan irat kaydedilir.
8- Okulun ogretim ~ek1i normal olup 2018-2019 Ogretim Ylhnda 350 ogrencisi
bul unmaktadlr.
9- ihale ilanmda belirtilmeyen diger hususlar Ihale Komisyonunun haztrlaml!? oldugu
!?artnamede bulunmaktadlr. fualeye i!?tirak edenler ~artname ve ekE bulunan ozel
hliklimleri tlim maddelerini okumu!? ve aynen kabullenmi~ saYlhrlar ileride bu
hic;bir hak talep
ve itirazda bulunamazlar.
1YIldlr. i~letmecinin
ve Ozel ~artlarl yerine
10- ihale tarihinden itibaren i~in
bedelinin yeniden
ve Okul yonetimi
uyumlu c;ah~masl halinde
belirlenmesi ko~uluyla birer yllhk slirelerle 4 ytl daha uzattlabilir.
11- Milli Egitim Bakanhgl Okul Aile Birligi Yonetmeliginin 21. Maddesinin 3. Flkrasl
yeniden ihale yapdacaktu.
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Teminat Makbuzu : (Ziraat Bankasl Sungu Vaklfbank
YBO Okul Aile
0095/32157025-5001nolu hesabma belirlenen ytlhk muhammen bedelin %3'U
95,00 TL yatmldlgma dair dekont)
ikametgah Belgesi (nlifus MlidlirlligOnden)
4- Nlifus Clizdan Sureti (Ntifus Mtidlirltiglinden )
Savclhk Sablka Kaydl:
Tlirk
Kanununun 53 Oncli maddesinde
daha
belirtilen slireler gec;mi~ olsa bile; kasten i~lenen bir suc;tan dolaYl bir ytl
ugraml~
bile devletin glivenligine kar~l
fazla stireyle hapis cezasma ya da
sUylar, Anayasal
ve bu
i~leyi~ine
mill!
deviet
ve casusluk,

dolandmcdlk, sahtecilik,
kullanma, hileH
ihaleye fesat karl~llrma,
edimin ifasma fesat kan~tIrma, su<;tan kaynaklanan mal
degerlerini aklama
ka9ak<;lhk ve aym Kanunun
Dokunulmazhga Kar~l SUviar ba~hkh ikinci
Klsmmm AItmcl BolUmilnde dUzenlenen maddelerdeki su<;lardan mahkfim olanlar
ihalelere katllamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya
yerlerde istihdam
edilemezler
6borcu olmadlgma
beige (Vergi Dairesinden)
engel hali bulunmadlgma dair Saghk Raporu(Portor Muayenesi)
8- imza
( Noter Tasdikli)
9- Kantin kiralama ihalelerine
MUS Esnaf sanatkilrlan odasmdan
kaYlth okul
i~letmesi olmadlgma ve ihalelerden yasaklama
bulunmadlgma
dair aldlgl
10) Kantin kiralama ihalelerinde kahhmcdardan,
1986 tarihli ve 3308 saYlh
Kanunu hUkUmlerine
kantincilik alanmda ahnml~ "'''''All'''
aramr.
katthmctlann hi<;birisinde ~~~.w.u...
i~yeri a<;ma belgesi,
kurs bitirme
en az birine
oimasl.
takdirde i~ yeri
ihaleye Kantin i~Ietmeciligi Ustahk Belgesi Sahipleri mUracaat
a<;ma belgesi, Kalfahk ve kurs bitirme belgesinin sahiplerinin ba~vurulan
degerlendirmeye ahnmayacaktrr
TUm evraklar ash ve fotokopisi olmak
2'er
hazlrlanarak iki dosya halinde
ve suresi i~inde
Milli Egitim MudurHigune teslim edilmesi

niGER SARTLAR:
1<;e~it
hizmetini kantin mahallinden okul
birimierine kadar
2- Kantinde 3100 SaYlh
yazar
kullanacaktrr.
i~Ietmeciye
3- Su
ve ISltma
ihale a<;lk teklif verilerek pazarhk usulU
yapllacak olup sonu<; ahnmamasl
durumunda en son a<;lk
Uzerinden kapah teklif ahnacaktu. Kantin Kiralamasl
Kapah
en 90k fiyatl verende kahr.
i~letmeci sozle~mede belirtilen Genel ve Ozel $artlara uymak
5- l~letme hakklm
zorundad lr.
halde sozle~me
tarafh
Okul Aile Birligi
Kantinin tUm donamml l~H.'''U.''',",l
istenen belgelerin eksiksiz bir ~ekilde ihale saatine kadar Komisyona teslim edilmelidir.
olarak almacak sonuy uzamaSI
8- Belgelerin incelenmesinden sonra teklifler a<;lk
durumunda 4. Teklifler kapah
iyinde ahnacaktu.
9- Thaleyi kazanan i~letmeci hiybir ;;ekilde kantini de vir '"'........
10eksik olan katdlmcl
ahnmayacaktIr.
1 ihale Komisyonu ihale ilanl yaplp yapmamakta serbesttir.
Milli
Bakanhgl Okul Aile Yonetmeliginin 22. Maddesinin
Kira donemi sona ermeden faaliyetini durdurmasl, kiralanan yeri amaCI
kullanrnasl,
uygun olarak yerine getirmemesi veya izin ve
taahhUdnnu sozle~me
ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi haHerinde kira
saYlh Devlet
Kanununun
maddesine gore tabligat yapmaya
birlik
edilerek kesin teminatl
kaydedilir ve
YIVay
edilir.
Sozle;;menin fesh edildigi tarihten
kira bedeli oncelikle
kiracldan ahnacak
mahsup
13-$artname
AtatUrk ilkokulu MUdUrlUgilnden 50
(yUz) TL kar~lhgmda
edilebilir.
14-$artname iicretinin dekontunu yahrdlgma dair
ihale dosyasma konulacaktlf.
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