
ARSUZ İLÇE MİLLİ ECİTİM MÜDÜRLÜCÜNDEN
KANTİN İHALE İLANI

Madde 1- ihale konusu iş ve İhale Usulü:
Aşağıda okul adı, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı olan okul kanlini; MilliEğitim

Bakanlığı'nın 9 Şubat 2012 tarihli ve 28199 sayılı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. Maddesi hükümleri ve Devlet
Ihale Kanunu'nun 51. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.
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Madde 2- Idarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası:
idarenin Adı: Arsuz ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Adresi:GökmeydanMahallesi Atatürk Cad. No:160 ArsuzlHATAY
Telefon ve Faks No: 0326 643 3806 -0326 643 3809
Madde 3- İhale dökümanının nerede ıihiilebelieeeii, nereden temin edilebileceği, ve hangi bedelle ahnabileceği:
İhale şartnamesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kantİn biriminde temin edilecektir.
ihale dökümanları imza karşılığında ihalenin son müracaat saatinden önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Karitin Biriminden alınacaktır.
Madde 4- İhale konusu işe başlama ve işi bitinne tarihi
Okul Kantinleri eğitim öğretimin başladığı tarihten bittiği tarihe kadar işletilir.
Madde-5: Uygulanacak ihale usulu, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu:
Uygulanacak ihale Usulü: 2886 Sayılı Devleı ihale Kanunu'nun 51. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendirıe göre pazarlık usulü ile ihale
edilecektir.
İhaleye Katılabilme Şartları:
a) T.C. Vatandaşı olmak
b) Okul Aile Birliğinin 20.maddesinin 4.bendine göre Kanlin kiralama ihalelerinde kaıılımcılardan, 516/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eği
lim Kanunu hükümlerine göre kantinerlik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma Şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık bel
gesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfahk, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olmak.
c) ilgili esnaf odasından adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmamak.
d) ihale komisyonu başkanı ve üyeleri ile birliğin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları olmamak.
Tespit edildiği taktirde Türk Ceza Kanunu'nun 206. maddesince gerekli işlemler başlatılacaktır.
e) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha
fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolarıdıncılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli ıflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı ikinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerdeki
suçlardan mahküm olmamak
Madde-6: ihaleye Katılamayacak Olanlar
a) İhaleye Komisyon Başkanı ve üyeleri ile okul aile birliğinin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve kayın
hısımları ihaleye katılamazlar.
b) Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyeline karşı işlenen suçlarla,
basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandıncılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma. dolaniı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref've
haysiyeti kıncı suçlar ile istimal ve isıihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlara fesaı karıştırma, devlet sırlarını açığa
vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından mahrum bırakılanlar ihalelere katilamazlar.
c) ilimizde daha önce kanlin ihalesine katılıp taahhüdünden vazgeçerı, sözleşme imzalamadığı için ihaleden men yasağı alan istekliler ihaleye
katılamazlar. Katıldıkları tespit edilenlerin sözleşmeleri fesih edilerek kati teminatları idareye gelir kaydedilir.
d) Daha önce her hangi bir okulun kanlin ihalesini kazanıp işletmecilik yaparken, kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi feshedildiği için
ihaleden men yasağı alan istekliler bu ihaleye katılamaz. Bu durumda olup, ihale üzerinde isteklinin bu durumun tespitinde teminatları gelir

kaydedilecek ve sözleşmeleri feshedilecektir.
e) Halen okul aile birlikleri ile kantin sözleşmesi bulunan işleticiter ihaleye katılamazlar. Sözleşmesi idare tarafından tek taraflı olarak feshedilen
ve kendiliğinden terk edip gidenler, idare tarafından 1 yıl süre ile kantin ihalelerinden men yasağı alırlar.
f) Kantini çalıştırmakta iken kira bedelinin yüksek olduğu gerekçesi ile sözleşmeyi fesih edenler ihalelere bir yıl katılamazlar
Madde ,-ihal.ye Katılmak İçin Gerekli Olan Belgeler
1 - NOrus CUzdam(arlcalı ve ISnlOfotokopiSi)

- Isteklileradına vekiileten katılmak isteyenler, noter tasdikli vekilletnamelerini komisyon başkanlıQına ibraz edeceklerdir.
Ihaıeye vekaleten katılacak olan kl,ı savcılık raporu Ile nOfus cüzdan fotokopisini de teslim edecektir.

2 - Ikametgah belgesi (aslı) son bır ay ıçerısınde nOrus mOdOrlOjjOveya e devlet sisteminden alınmı, olacaktır.
3 - Sabıka Kayıt Belgesi (aslı) Cumhuriyet BaşsavcllıOından veya e-devlet sisteminden son altı ay içerisinde alınmış olacaktır.
4 - Hemangi bir sağlık kurum veya kuruluşundan son 6 ay içelisinde alınmış olan çalışmasına engel bir durum olmadığında dair

sajjlık raporu
5 - Ihaleye katılmak isteyen istekliler verecekleli teklifin en az %3'0 oranında geçıcı teminatlanm Arsuz Mal MOdOrlOgO'nOn

TR41 0001 002604000010006416 No'lu IBAN numarasına yatıracaklar ve dekontunu komlsyona teslim edeceklerdir.
(Dekonta açıklama olarak; Ihaleye giren şahsın Adı Soyadl,lhaleslne girilen okulun adı, " geçıcı temınaf' bedeli
oldujju yazdınlacaktır.)
Açıklamalar eksik veya yanlış yazılması halinde kişi dosyası ihalede deOe~endirmeye alınmayacaktır.

6 - MilliEOitimBakanlığı 9 Şubat 2012 tarih ve 28199 sayılı Okul Aile Bi~iOiYönetmeliğinin 20. Maddesinin (4) bendine göre,
ihaleye katılımcılardan,51611986tarihlive 3308 sayılı Mesleki EğitimKanunu hükümlerine göre kantlnclllk alanmdaalmmış
ustalılc belgesi sahibi olma şartı aıamr.Ancak, katılımcı/ann hiçbirisindeustalık belgesi bulunmaması durumunda iş yeri
açma belgesi, kattalık, kurs bıtırme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranacaktır.

7 - Ojjrenım Belgesi veya Ehllyet fotokopisi (En az Ilkokul veya IIkOjjretlm mezunu olmayanlar Ihaleye katılamazlar)
8 - Okul Aile BirliğiYönetmeliOinin20.maddesinin 5. bendi gereği, yapılacak ihalelere katılacaklardan il9ilimeslek odasından adına

kayıtlı kantin ışletmesı bulunmadıgma ve ihaleden men yes_gı olmadıgma daIr belge ibraz edecektir. (Aslı)
9 - Ilçe MilliEğitim Müdü~üğünden alınacak okulu ve kanlini mahallinde gördüOüne dair Yer GlSrelUBelgesi.
10 - Ihale Şartnamesi (Arsuz Ilçe MilliEOitimMüdürlüğü Kantin Biliminden temin edilecek .)
11 - Teklif Mektubu (Arsuz Ilçe MilliEOitimMüdü~üğü Kantin Biriminden temin edilecek.

HazırlananTeklifMektubu,istenilen diger tom evıaklarla birlikte sııasma göre dosyaya takılaıak, hazırlanan Ihale dosyası
kapalı bır zarfta son müracaattarıhı ve saatine kadar MüdürlüOümüzün il9ilibirimine teslim edilmesi gerekmektedir.

12 Ihale dosyası için Arsuz Ilçe MilliEOitimMüdü~üğünün TR480001OO2604660982905OO5IBAN nolu hesabına 150 TL dosya
masrafı yatınlacaktır.

Not: Yukarıdaistenilenbelgelerde" asıllan istenilenleri" asıllan verilecek. Fotokopisiistenilenbelgelerin asıllan ise ihale komisyonutarafından
istenmesihalindeihalekomisyonunasunulmaküzere, ihaleyekatılacak ki,ilerin yanlanndahazır bulundurulmasıgerekmektedir.

Madde-8: Ihaleyekatılacak olan kişiler müracaaUannı yukanda belirtilen son müracaat tarihi ve saatine kadar ihale komisyon
başkanlığına yapmalan gerekmektedir.

Madde-9: Posta, telefon ve telgrafla yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır.
Madde-IO: Ihale sadece yerli isteklilere açıktır.
Madde-I 1: MilliEmlak 300 sıra nolu genel tebliğine göre ihale süresi 5 yıldır. 5 yılın sonunda okul kantini tekrardan ihale edilir.
Madde-12: Kiracının değişmesi durumunda kantine yapılan tüm tesis masrafları kullanım süresi ve amortisman da dikkate alınarak

okul, birlikvarsa ilgilioda temsilcisinin i kuruluşun ve gerektiOinde bilifKişikatılımıyla oluşturulan komisyonce takdir edilen
meblağ,eski kiracıya yeni kiracı tarafından ödenir.

Madde-13: Ihale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlçe Milli Eğitim Müdürü


