
ARSUZ ILÇE MILLI ECITIM MÜDÜRLMONDEN
KANTıN IHALE ILANı

Madde 1- ihale konusu iş ve ihale Usulü: .. .. . .
Aşağıda okul adı, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale taıihi ve saati yazılı olan ?k~1 ~antinı; Mıllı Eğıtim

Bakanlığı'nın 9 Şubat 2012 taıihli ve 28199 sayılı Okul Aile Bir1iği Yönetmeliğinin 2~. M~ddesı h~kumıen ve Devlet
Ihale Kanunu'nun 51. maddesinin biıinci fıkrasının (g) bendıne göre pazanık usulü ıle kıraya venlecektir.

YıLLık Geçıcı Teminat
Son MOracaat Tarthl IhaleninKantinl" ~ IhaleninYeri

S. N 1,lnAdl Alam Muhammen J!J1Jl!!JIJ!!!..IIL ve Saati Tarihive saati
Bedelli ımıı

MadenIIlikokulu Kantln 14.09.2020 110:50 14.09.2020111:00
Ar.uz Ilçe MIlliEQltlm

1 Ihale.1 12 m' 30.000,00TL 900,00TL MUdurlııoUToplanbsalonu

Madde 2- Idarenın adı, adresi, telefon ve faks numarası,
IdareninAdı:Arsuz IlçeMilli EğitimMüdürlüğü
Adresi:GökmeydanMahallesiAtatorkCad.No:160ArsuzIHA TAY
TelefonveFaksNo:03266433806-03266433809
Madde3- Ihaledökümanınınneredegiiriileı.elieceti,neredenteminedilebileceii,vebanaibedellealınabileceii:
IhaleşartnamesiIlçeMilli EğitimMüdürlüğününkantinbirimindenteminedilebilir.
Ihaledökümanlanimzakarşılığındaihaleninsonmüracaatsaatindenönceilçe Milli EğitimMüdürlüğüKantinBirimindenalınacaktır.
Madde 4- ihale konusu işe başlama ve işi bilirme tarihi
OkulKantinlerieğitimöğretiminbaşladığitarihtenbittiği tarihekadarişletilir.
Madde-S: Uygulanacak ihale usulu, ihaleye katılabilme ,artlan ve isıenilen belgelerin neler olduğu:
Uygulanacak ihale Usulü: 2886Sayılı Devlet Ihale Kanunu'nun 51. maddesinin birinci fıkrasının(g) bendinegörepazarlıkusulü ile ihale
edilecektir.
ihaleye Katılabilme Şartlan:
a) T.C. Vatandaşıolmak
b) Okul Aile Birliğinin 20.maddesinin4.bendinegöre Kantin kiralama ihalelerindekatılımcılardan,51611986 tarihli ve 3308sayılıMesleki Eği
tim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustahk bel
gesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfahk, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olmak.
c) ilgili esnafodasındanadınakayıtlı okul kantin işletmesiolmadığınave ihalelerdenyasaklamakararıbulunmamak.
d) ihale komisyonu başkanı ve üyeleri ile birliğin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları olmamale
Tespitedildiği taktirdeTürk CezaKanunu'nun206. maddesincegerekli işlemlerbaşlatılacaktır.
e) 5237sayılıTürk CezaKanununun53 üncümaddesindebelirtilen sürelergeçmişolsabile; kastenişlenenbir suçtandolayıbir yıl veyadaha
fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. AnayasaI düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
milli savunmaya karşı suçlar. devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimrnet, irtikap, rüşvet. hırsızlık, dolandıncılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma,hileli iflas, ihaleyefesatkarıştırma,edimin ifasınafesatkarıştırma,suçtankaynaklananmal varlığı değerleriniaklama
veyakaçakçılıkve aynıKanununCinsel DokunulmazlığaKarşı Suçlarbaşlıklı Ikinci KısmınınAltıncı Bölümündedüzenlenenmaddelerdeki
suçlardanmahkômolmamak
Madde-6: Ihaleye Katılamayacak Olanlar
a) thaleyeKomisyon Başkanı ve üyeleriileokul ailebirliğininyönetimve denetimkuruluüyelerive bunların ikincidereceyekadar kan ve kayın
hısımları ihaleyekatılamazlar.
b) Taksirli suçlarile tceil edilmiş hükümlerhariçolmak üzerehapisveyaatTauğramışolsalardahidevletinşahsiyetinekarşı işlenensuçlarla,
basitveniteliklizimmet, irtiksp,rüşvet,hırsızlık,dolandıncılık,sahtecilik,inancıkötüyekullanma,dnlanlıiflasgibiyüz kızartıcıveyaşerefve
haysiyetikıncı suçlarile istimalve istihlak kaçakçılığıhariç kaçakçılık,resmi ihalealım ve satımlarafesatkarıştırma,devlet sırlarınıaçığa
vurmasuçlarındandolayıhükümlü bulunanlar ve kamuhaklarındanmahrumbırakılanlarihalelerekatılamazlar.
c) İ1imizdedahaöncekantin ihalesinekatılıp taahhüdündenvazgeçen.sözleşmeimzalamadığıiçin ihaledenmenyasağıalan istekliler ihaleye
katılamazlar.Katıldıkları tespitedilenlerinsözleşmelerifesih edilerekkati teminatları idareyegelir kaydedilir.
dj Dahaönceherhangibir okulun kantin ihalesinikazanıpişletmceilik yaparken,kendi kusurundandolayı idarecesözleşmesifeshedildiği için
ihaleden men yasağı alan istekliler bu ihaleye katılamaz. Bu durumda olup, ihale üzerinde isteklinin bu durumun tespitinde teminatları gelir
kaydedilecekve sözleşmelerifeshedilecektir.
e) Halenokulailebirlikleriilekantinsözleşmesibulunanişleticilerihaleyekanlarnazlar.Sözleşmesi idaretarafındantektaraflıolarakfeshedilen
vekendiliğindenterkedipgidenler,idaretarafındani yıl süreilekantinihalelerindenmenyasağialırlar.
t) Kantiniçahştırmakta ikenkirabedelininyüksekolduğugerekçesiilesözleşmeyifesihedenlerihalelerebir yıl kanlamazlar
Madde'-Ihaleye Kahlmak Için Gerekli Olan llelaeler
1 - N/Jfus Cllzdanı (arlıalı ve ön/ll fotokOpisi)

• Istekliler adına vekAleten katılmak isteyenler, noter tasdikli vekaletnamelerini komisyon başkanlığına ibraz edeceklerdir.
Ihaleye vekaleten katılacak olan kl,ı savcılık raporu Ile nOfu. cOzdanfotokopisini de teslim edecektir.

2 - Ikametgah belgesi (aslı) son bır ay Içertsinde nOlus mOdartOgaveya e devlet sisteminden alınmt, olacaktır,
3 - Sabıka Kayıt Belgesi (aslı) Cumhuliyet BaşsavcllıOındanveya e-devlet sistemindenson aHıay içeıisindealınmışolacaktır.
4 - Hemangibir saOlıkkurum veya kuruluşundanson 6 ay içelisinde alınmışolan çelışmasınaengel bir durumolmadıOındadair

saglık raporu
5 - Ihaleyekatılmakisteyenisteklilerverecekleıi teklifinen az %3'0 oranında geçici temlnaUannı Arsuz Mal MlldDrllllill'nlln

TR41 000100260400 0010 0064 16 No'lu IBAN numarasına yatıracaklar ve dekontunu komlsyona teslim edeceklerdir.
(Dekonta açıklama olarak; Ihaleye giren ,ahsın Adt Soyadl,lhaleslne gırtlen okulun adı, " geçıcı teminat" bedeli
oldugu yazdınlacaktır,)
Açıklamalareksik veya yanlışyazılmasıhalindekişi dosyası ihalededeliMendinneye alınmayacaktır.

6 - MilliEgitimBakanlıgı9 Şubat2012 taıih ve 28199 sayılıOkul Aile BirligiYönetmeliginin20. Maddesinin(4) bendinegöre,
ihaleyekatılımcılardan,5/6/1986 talihli ve 3308sayılı MeslekiEğitimKanunuhükümlerinegörekenılnclllk .I.mnıle elmmı,
ustalık belgesi sahibiolma şartı aranır.Ancak,katılmıcılannhiçbirisindeustalıkbe/gesibulunmamasıdurumunda iş yeri
açma belgesi, kalfalık, kurs bltinne belge/erlnden en az biıine sahip olma şartı aranacaktır.

7 - Ogrenlm Belgesi veya Ehllyet fotOkOpIsI (En az Ilkokul veya IIkOOretlmmezunu olmayanlar Ihaleye katılamazlar)
8 - Okul Aile BirliğiYönetmeliginin20.maddesinin5. bendi gereoi, yapılacakihalelerekalılacaklardanilgilimeslekodasındanadına

kaylU! kanıln iŞletmesi bulunmadIlima velhaleden men yasa{iı olmadılima dair belge ibraz edecektir.(Aslı)
9 - IıçeMilliEgitimMüdür1ügOndenalınacakokulu ve kantini mahallindegördüğünedair Yer Göre/IlBelgesi.
10 - Ihale Şartnamesl (Arsuz IlçeMilli EOitimMüdür10ğüKantin Biıimindentemin edilecek .)
11 - TeklffMeklubu (Arsuz Ilçe MilliEgitim MOdOrlOgoKantin Biliminden temin edilecek.

HazırlananTeklifMektubu,istenilendiger tam evraklarla birlikte sırasmagOmdosyaya takl/arak,hazırlanan Ihale dosyası
kapalı bır zarfla son mOracaattarthl ve saatIne kadar MüdürlügümUzünilgili biıimine teslimedilmesigerekmektedir.

12 IhaledosyasıiÇinArsuz IlçeMilliEOitimMOdürlOgOnOnTR48000100260466098290500SIBANnolu hesabına150TL dosya
masrafıyatınlacaklır.

Not: Yukanda istenilen belgelerden asıllan istenilenlerin asıllan verilecek. Fotokopisi Istenilen belgelerin asıllan ise Ihale komisyonu tarafından
Istenmesi halinde Ihale komisyonuna sunulmak Ozere, ihaleye katılacak kişilerin yanlarında hazır bulundurulması gerekmektedir.

Madde-8: Ihaleye katılacak olan kişiler müracaatlarını yukarıda belirtilen son müracaat tarihi ve saatine kadar ihale komisyon
başkanlığına yapmalan gerekmektedir.

Madde-9: Posta,telefonve telgraflayapılanmOracaatlarişlemealınmayacaktır.
Madde-IO: Ihalesadeceyerli isteklilereaçıktır.
Madde-II: Mıllı Emlak 300 sıra nolu genel tebllOine göre Ihale sOresl5 yıldır. 5 yılın sonunda okul kantlnl tekrardan Ihale edılır.
Madde-12: Klracının degl,mesl durumunda kantlne yapılan tAm tesıs masranan kullanımsüresi ve a artismanda dikkate alınarak

okul,birlikvarsa ilgilioda temsilcisinini kuruluşun ve gerektiğindebilirkişikatılımıylaol an misyoncatakdir edilen
meblaO,eskikiracıya(yapılan te81slnkaçak olmaması, yapı Izin belgesi ve alı,ma ruhsatı, ve te_18masrafını
gösteren faturanın tesıs yapılı, tarthlnde yapıımı, olması ,artıyla) ıracıtarafındanödenir.

Madde-13: Ihalekomisyonu,ihaleyiyapıp yapmamaklaserbesttir.

azanDÖNME2
Ilçe Milli Eğitim Müdürü


