
A~ruZ ILÇE MILLI EGITIM MÜDÜRLüGÜNDEN
KANTIN IHALE ILANı

Madde 1- Ihale konusu ~ ve ihale U.uıü :
Aşallıda okul adı, muhammen be eli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı olan okul kantini; Milli Ellitim

Bakanlıllı'nın 9 Şubat 2012 tarihli ve 2B1S sayılı Okul Aile Birtilli YönetmeliOinin 20. Maddesi hükümleri ve Devlet
ihale Kanunu'nun 51. maddesinin birinci ~asının (g) bendine göre pazartık usulü ile kiraya verilecektir.
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Ar.uz Ilçe Mıllı EGitim

Kanlin Ihal•• 1 MOdOrlOOUToplantı Salonu

Madde 1- Idarenin adı, adresi, telefon ve aks numarası:
Idarenin Ad" Arsuz Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Adresi: Gökmeydan Mahallesi Atatürk Cad. No:160 Ar. fız/HATAY
Telefon ve Faks No: 03266433806 -0326 6433809
Madde 3- ihale dökümanmm nerede ,örülebelieteli nereden temin edilebileceli, ve hancİ bedelle alınabileceli;
ihale şartnamesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kantin iriminden temin edilebilir.
İhale dökümanları imza karşılığında ihalenin son müreca saatinden önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kantin Biriminden alınacaktır.
Madde 4- İhale konusu işe başlama ve işi birirme ta fbi
Okul Kantınleri eğitim öğretimin başladığı tarihten bittiğ tarihe kadar işletilir.
Madde-5: Uygulanacak ihale usulu, ihaleye k tılabilme ,artlan ve i,tenilen belgelerin neler olduğu:
Uygulanacak Ihale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İha Kanunu'nun 51. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulü ile ihale
edilecektir.
ihaleye Katılabilme Şartlan:
a) T'C. Vatandaşı olmak
b) Okul Aile Birliğinin 20.maddesinin 4.bendine gö e Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 51611986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eği
tim Kanunu hükümlerine göre kantİncilik alanında ınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aramr. Ancak. katılımcıların hiçbirisinde ustalık bel
gesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, ılfalık, kurs bitinne belgelerinden en az birine sahip olmak.
c) ilgili esnaf odasından adına kayıtlı okul kantin iş tmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmamak.
d) ihale komisyonu başkanı ve üyeleri ile birliğin yö etim ve denetleme kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları olmamak.
Tespit edildiği taktirde Türk Ceza Kanunu'nun 206. "addesince gerekli işlemler başlatılacaktır.
e) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü madd sinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha
fazla süreyle hapis cezasına ya da alfa uğramış olsa ile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı s lar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kanştırma, edimi ifasına fesat karıştınna, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulm lığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerdeki
suçlardıin mahküm olmamak
Madde-6: ihaleye Katılamayacak Olanlar
a) İhaleye Komisyon Başkaru ve üyeleri ile okul aile birli nin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve bwıların ikincİ dereceye kadar kan ve kayın
hısımları ihaleye katılamazlar.
b) Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç oln ak üzere hapis veya alfa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçları a,
basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandu dık. sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanh iflas gibi yüz klZ8l1lCI veya şeref ve
haysiyeti kıncı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılı i hariç kaçakçılık, resmi ihale alım ve satırnlara fesat karıştınna. devlet sırlarını açığa
vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve ka ~u haklarından mahrum bırakılanlar ihalelere katılamazlar.
c) ilimizde daha önce kantin ihalesine katılıp taahhü ünden vazgeçen. sözleşme imzalamadığı için ihaleden men yasağı alan istekliler ihaleye
katılamazlar. Katıldıkları tespit edilenlerin sözleşmel i fesih edilerek kati teminatları idareye gelir kaydedilir.
d) Daha önce her hangi bir okulun kantin ihalesini k zanıp işletmecilik yaparken, kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi feshedildiği için
ihaleden men yasağı alan istekliler bu ihaleye katıl. az. Bu durumda olup, ihale üzerinde isteklinin bu durumun tespitinde teminatları gelir

kaydedilecek ve sözleşmeleri feshedilecektir.
e) Halen okul aile birlikleri ile kantin sözleşmesi buluna işleticile- ihaleye katılamazlar. Sözleşmesi idare tarafından tek taraflı olarak feshedilen
ve kendiliğinden terkedipgidenler,idaretarafından1yıl üre ile kantinihalelerindenmenyasağı alırlar
f) Kentini çalışnrmakta iken kira bedelinin yüksek olduğu erekçesi ile söZıeşmeyi fesih edenier ihalelere bir yıl kablamazlar
Madde 7-lhaleye Katılmak Için Gere k1iOla. Belıeler
1 - Nüfus CUzdanı (arlıal' ve önlU fotokOpIsI)

- Istekliler adına vekAleten katılmak isteyenler, ncı !er tasdikli vekAletnamelerini komisyon başkanlıOına ibraz edeceklerdir.
Ihaleye vekaleten katılacak olan kl,ı savcıl raporu Ile nüfu_ cUzdan fotokopi_Ini de te_Ilm edecektir.

2 - Ikametgah belgesi (aslı) sen bır ay ıçeri_ın e nüfus mOdOrl0IlO veya e devlet _Isteminden alınmı, olacaktır.
3 - Sabıka Kayıt Belgesi (aslı) Cumhuriyet Baş vcılıOından veya e-devıeı sisleminden son a"ı ay içerisinde alınmış olacaktır.
4 - Hertıangi bir saOllk kurum veya kuruluşundan on 6 ay içerisinde alınmış olan çalışmasına engel bir durum olmadıOında dair

saglık raporu
5 - Ihaleye kablmak isteyen istekliler verecekleri t ~ifin en az %3'11 oranında geçıcı teminatlannı Aısuz Mal MUdUrlU~U'nUn

TR41 0001 002604000010006416 No'lu lE N numarasına yabracaklar ve dekontunu komlsyona teslim edeceklerdir.
(Dekonta açıklama olarak; Ihaleye giren ,a _ın Adı Soyadl,lhale_lne girilen okulun adı, " geçıcı teminat" bedeli
oldugu yazdınlacaktır.)
Açıklamalar eksik veya yanlış yazılması halind kişi dosyası ihalede deOenendirmeye alınmayacaktır.

6 - MilliEOitim BakanlıOI 9 Şubat 2012 tarih ve 2E 99 sayılı Okul Aile BiniOiYOnetmeliOinin 20. Maddesinin (4) bendine gOre,
ihaleye katılımcılardan, 51611986tarihli ve 3308 s ~ii Mesleki EOitim Kanunu hükümlerine gOre ".ntlMIII" a/.nında alınm"
ustal,k belgesi sahibiolma şart, aranlf.Anca kat,l,mc,larınhiçbirisindeustalık belgesi bulunmamasıdurumunda il yerl
açma belgesi, kattal,k, kulS blt/rme belgelı nden en az birine sahip olma şartı aranacaktır.

7 - Ogrenlm Belge_I veya Ehllyet fotokopi_I (E az Ilkokul veya IIkOgretlm mezunu olmayanlar Ihaleye katılamazlar)
8 - Okul Aile BiniOiYönetmeliOinin 20.maddesinin . bendi gereoi, yapılacak ihalelere katılacaklardan ilgilimeslek odasından adına

kayıtlı kantın iştetmesi bulunmad,~,na ve it leden men yasa~, olmad,~ma daIr belge ibraz edecektir. (Aslı)
9 - Ilçe MilliEOitim MOdOnOOOndenalınacak okulu e kantini mahallinde gÖ"lOOOne dair Yer GördU Belgesi.
10 - Ihale Şarlname.1 (Ar"uz Ilçe MilliEOitim MOdC 000 Kantin Biriminden temin edilecek.)
11 - TeklifMektubu (Arsuz Ilçe MilliEOitim MOdO 00 Kantin Biriminden temin edilecek.

HazırlananTeklifMektubu,istenilendiOertom vraklarlabirlikte sırasınagOredosyaya takılarak,hazırlanan Ihale dosyas,
kapalı bır zarfla _on mOracaat tarthl ve _aa~ e kadar MOdOnOllOmOzOnilgilibirimine teslim edilmesi gerekmektedir.

12 Ihale dosyası için Arsuz Ilçe MilliEQitim MOdon OOnOnTR480001002604660982905005IBAN nolu hesabına 150 TL dosya
masrafı yatınlacaktır.

Not: Yukarıda istenilen belgelerden asıllın istenileni n asıllan verilecek. Fotokopisi istenilen belgelerin asıllın Ise ihale komisyonu tarafından
istenmesi halinde ihale komisyonuna sunulmak Ozara, Iha ~e katılacak kI,i1erin yanlarında hazır bulundurulması gerekmektedir.

Madde-9:
Madde-10:
Madde-l1:
Madde-ll:

Ihaleye katılacak olan kişiler müracaatlan iyukarıda belirtilen son müracaat tarihi ve saatine kadar ihale komisyon
başkanhOına yapmalın gerekmektedir.
Posta, telefon ve telgrafta yapılan mOn; :saHar işleme alınmayacaktır.
Ihale sadece yeni isteklilere açıktır.
Mıllı Emlak 300 sıra nolu genel teblljl ne göre Ihale sOresi 5 yıldır. 5 yılın sonunda okul kantlnl tekrardan Ihale edılır.
Kirecının degl,mesl durumunda kan ne yapılan tOm tesl_ ma_ranan kullanım sAresi ve amortisman da dikkate alınarak
okul, binik varsa ilgilioda temsilcisinin i uruluşun ve gerektiQinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyoncatakdir edilen
meblaO,eski kiracıya (yapılan tesl_In k çak olmama_ı, yapıizin belgesi ve yapı çalı,ma ruh.atı, ve te_I. masrafını
gOsteren faturanın tesıs yapılı, tarıh de yapıımı, olması ,artıyla) yeni kiracı tarafından ödenir.
Ihale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmam kta serbesttir.

Madde-8:

Madde-13:

ILANOLUNUR
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