
ARSUZ iLÇE MiLLi EGiTiM MÜDÜRLÜGÜNDEN
KANTıN iHALE iLANı

Madde i· ihale konusu iş ve ihale Usulü:Aşağıda okul adı, muhammen bedeli, ihale tarihi ve saati yazılı olan okul kantinleri; M.E.B. 9 Şubat 2012 tarıhıi ve 28199 sayılı
Okul Aile Birliği Yönetmeliğınin 20. Maddesı hükümleri doğrullusunda, 81911993tarihli ve 2886 sayılı Devlet Ihale Kanunu'nun 51.
maddesının birincı fıkrasının (g) bendıne göre pazarlık usulü ile kiraya verilecektir

S, Kantın Alanı i ÖOrenci
Yıllık Son Müracaat Ihalenin

iŞinAdi Muhammen
Ihalenin Veri

No Sayı.ı Bedelli Tarihi ve Saati Tarihi ve Saati

Gökmeydanılkokulu Kantin Yeri Yok Ar.uz IlçeMilli EgilimMUdUr1ugUBinası
1 Kantin Ihalesi

3ş'oOO,OO" 5,09.2022 10:30 5.09.2022 10:30

570 Oğr.

2 HOyOkOrtaokulu Kantin Ihalesi
12,00 m' 12,000,00" 5.09.2022 13:30 ş'o9,2022 13:30 ArsuzIlçeMilli EgilimMOdUr1UguBinası
200 Oğr.

3 HUyOkılkokulu Kanıin Ihalesi
10,00 ın' 12.000,00" 5,09,2022 16:00 6,09.2022 15:00 Arsuz Iıçe Milli EQitim MOdürtü{lü Binası

224 Oğr.

4
KaraagaçAli KemalZirogıu ılkokulu 30,00 ın' 9.250,00" 6.09.2022 10:30 6,09,2022 10:30 Arsuz Ilçe Milli Eğitim MOdürtOOO Binaıı

Kantin Ihalesi 379 Oğr.

6
KaraagaçHayriyeCan Kireççi 28,00 m' 30,000,00" 6,09,2022 13:30 6.09.2022 13:30 Arsuz Ilçe Milli EQitim MUdUrlU{lO Binası

Ortaokulu Kantin ihalesi 416 Oğr.

Gözetiler Ortaokulu Kantin Ihalesi
30,00 m' 60.000,00" 6,09.2022 16:00 6,09,2022 16:00 Arsuz [lçe Milli EOitim MOdUr1UQU Binası

6 355 Oğr.

7
Uluçınar Meslekive Teknik AnadOlu 80,00 m' 36,000,00" 7,09,2022 10:30 7,09.2022 10:30 Arsuz Ilçe Milli Eğitim MUdürtü{lU Binası

Lisesi Kantin Ihalesi 761 Oğr.

8
Hacıahmetli Mu.zzez ısmail Çam 9,00 m' 20.000,00" 7.09.2022 14:30 7.09.2022 14:30 ABUZ ilçe Milli EQitim MüdürlüğU Binaıı

ılkokulu 400 Oğr.

Madde 2- -Ihale artnamesi ii e Milli E itim Müdürlü ünün ve Okul Müdürlü ünün web sa asında örülebilir.ş ç ğ ğ ğ yf g
Ihale evrakları ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kantin Bölümünden alınacaktır

Madde-3: ihaleyeKatılmak için Gerekli Olan Belgeler:
1 _ Nüfus Cüzdanı Örnelil veya Nufus cüzdanı aslı ve fotokopisi. (E devletten alınabilir.)

islekliler adına vekaleten katılmak isteyenler, noter tasdiki i vek~letnamelerini komisyon başkanlığına ibraz edeceklerdir.
ihaleye vekaleten katılacak olan kişi savcılık raporu Ile nüfus cüzdan fotokopisini de teslim edecektir.

2 Ikametgah belgesi (Aslı), Son 1 (bir) ay ıçensinde alınmış olacaktır (E devletten alınabilir.)
3 Sabıka Kayıt Belgesi (Aslı). Son 3 ( üç) ay içerisinde alınmış olacaktır. (E devletten almabilir.)
4 Sağıık Raporu (AsIı), Herhangi bir sağlık kurum veya kuruluşundan son 6 (altı) ay içerisinde alınmış olan sa~/ık raporu,
5 Geçici Teminat Makbuzu (AsIı), ihaleye katılmak isteyen istekliler geclci teminatlarını Arsuz Mal Müdürlü{lünün

TR41 0001 0026040000100064 16 hesap numarasına yatıracakıar ve dekontunu komisyona teslim edeceklerdir. (Dekonta açıklama
olarak; Ihaleye gıren şahsın Adı Soyadı, ihalesine girilen okulun adı. "geçıci teminat" bedeli olduğu yazdırılacaktır) Açıklamalar eksik veya
yanlış yazılması halinde kişi dosyası değerlendirmeye alınmayacaktır. Geçici teminat Kamu Ihale Kanunun 33,maddesine göre
ihale isteklisinın yapacağııeklifin %3 'ünden az olmamalıdır.
6 _ Milli Eğitim Bakanlığı 9 Şubat 2012 tarih ve 28199 sayılı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. Maddesinin (4) bendine göre, ihaleye
katılımcılardan, 516/1986tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincl/lk alanında alınmış ustalık belgesi sahibI
olma şartı a,a",'; lşye,l Açma BelgesI Uzerinde "3308 sayııı Mesleki eqltim Kanunu'nca düzenlenenustalık belgesine tanman bUtUnhakları
kapsar" ibaresinin ver aldığı isyerl acma belgeleri ustalık belgesi /le denk sayılacaktif. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde Ustalık Belgesi
bulunmaması durumunda. 3308 sayılı Mesleki E~itim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış, Is Yerı Açma Belgesi C3308
sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nca düzenlenen ustalık belgesine tanınan bütün haklafı kapsar" ibaresi bulunmayan Isye'i Acma Belgesi),
Ka/falık ya da Kurs Biti,me belgelerinden en az bi,ine sahip olma şartı aran/ro
7 Öğrenim Belgesi veya Eh/iyet fotokopisi (En az ilkokul veya ılköğretim mezunu olmayanlar ihaleye katılamazlar)
8 Ilgili Meslek Odasından alınacak adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadı"ına ve ihalelerden men yasağı olmadı"ına dair belge

ibraz edecektir. (Aslı)Ye, Gördü Belgesi (Aslı), Arsuz Ilçe Milli E"itim Müdürlüğünden alınacak okulu ve kantini mahallinde gördüğüne dair yer gördü belgesi
10 ihale Şartnamesı (Asiı), Arsuz ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünden temin edilebilir
11 Teklif Mektubu (Ası Hazırlanan Teklif Mektubu, istenilen diğer tüm evraklarla birlikte sırasına göre dosyaya takılarak, hazırlanan

ihale dosyası kapalı bir zarfla Müdürlüğümüzün ilgili birimine son müracat tarihi ve saatinden önce teslim edilmesi gerekmektedir.
12-Şartname bedeli 250.00 TL'dir. Şartname bedeli ihaleye girmek isteyen her istekliden alınacak olup, geri verilmeyecektir, 250,00 TL olan
şartname bedeli TR82 0001002604675971 515016 no'lu Arsuz Ilçe Mem Kantin hesabına yatırılacaktır. Dekontun açıklama kısmına
ihaleye girilecek okulun adı ve 250,00 TL'nin Şartname Bedeli olduğu yazılacaktır. Orneğin; (........ . ılkokulu Kantin Ihale Şartnamesi Bedeli)
Not: Yukarıda istenen belgelerin isteniııerin asıııarı verilecek, Fotokopisi istenen belgelerin asılları ise ihale komisyonu tarafından istenmesi
halınde ıhale komisyonuna sunulmak üzere, ihaleye katılacak kişilerin yanlarında hazır bulundurulması gerekmektedir
Madde-4: ihaleyeKatılabilme Şartları:

a) T.C. vatandaşı olmak
b) Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak

Madde-5: ihaleye KatılamayacakOlanlar:
1 Ihaleye Komisyon Başkanı ve üyeleri ile okul aile birliğinin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve bunların ikinci dereceye kadar kan

ve kayın hısımları katılamazlar
2 Taksırli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,

basit ve nıtelikli zimmet, ırtikap. rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanII ifias gibi yüz kızartıcı veya şeref
ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa
vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından mahrum bırakılanlar ihalelere katılamazlar.

3 ilimizde daha önce kantin ihalesine katılıp taahhüdünden vazgeçen. sözleşme imzalamadığı için ihaleden men yasağı alan istekliler ihaleye
katılamazlar. Katıldıkıarı tespit edilenlerın sözıeşmeleri fesih edilerek kati teminatları idareye gelir kaydedilir

4 Daha önce her hangı bir okulun kantin ihalesinı kazanıp işletmecilik yaparken, kendı 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

kaydedılecek ve sözleşmeleri feshedilecektir
5 Halen okul aile birliklerı ile kantin sözleşmesi bulunan işleticıler ihaleye katılamazlar, Sözleşmesi idare tarafından tek taraflı olarak feshedilen

ve kendiliğınden terk edip gidenler. ıdare tarafından 1 yıl süre ile kantin ihalelerinden men yasağı alırlar.
8 Kanlini çalıştırmakta iken kira bedelinin yüksek olduğu gerekçesi ile sözleşmeyi fesih edenler ihalelere bir yıl katılamazlar.

Madde-6: Ihaleye katılacak olan kişiler müracaallarını ihale tarihi ve saatine kadar ihale komisyon başkanlığına yapmaları gerekmekıedir.
Madde-7: Posta, lelefon ve telgrafla yapılan müracaallar işleme alınmayacaktır
Madde-8: Ihaleyi alan kışi ıhale tarıhten itibaren, ılk 10 ış günü içınde; Sözleşme yapmaya davet yazısı beklemeden kesin teminatı
Arsuz Mal Müdürlüğü'nün TR41 0001 0026 0400 0010 0064 16 numaralı hesabına yatırıp, Ilgili Okul Müdürlüğüne gelerek

sözleşmeyi imzalayacaktır.Madde-9: Ihaleyi kazanan müstecir kesin teminatı yatırırdıktan sonra yapılan sözleşme tarihinden itibaren 3 iş günü içinde Arz Bedelini,
Ilk ayın Kirasını ilgili Okul-Aile Birliğinden alacağı hesaplara yatıracak olup, anılan bedelleri yatırmadan işe başlamayacaktır.
Madde-IO: Kıracının değışmesi durumunda; kantine kiracı tarafından yapılan tüm tesis masrafları. kullanım süresi ve amortisman da dikkate
alınarak okul, birlik, varsa ilgıli oda temsilcisinin i kuruluşun ve gerekliğınde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ,
eskı kıracıya yenı kiracı tarafından ödenır Bu husus ihale ilanında ve şartnamede belirtilir. Kantin binası vb. Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünden
ızin alınmadan yapılması durumunda masrafları kantınciye iade edilmez
Madde-t i: ihale komisyonu, ihaleyı yapıp yapmamakta serbesttir Ayrıca okulun huzur, güvenlik, gizlilik, sağlık, lemızlik vb. gibi özelliklerini
koruyup gözetecek güvenırlılıkteki kişilere kiraya vermeye yetkilidır. ihale komısyonu bu gerekçelere bağlı olarak ihaleye vermeme durumunda
gerekçe açıklamak zorunda değildir. Ihaleye katılanların ihale komisyonunca evrakları incelenerek ihaleye katılmaya uygun görülen kişilerin ilk
teklifleri yazılı olarak almak üzere ihaleye kabul edilir, ihale komisyonunca ihaleye katılması uygun görülmeyen kantin işletmek için uygun yeterlilikte
olmayan şahıslar ihale odasından çıkartılır Ihaleye katılması uygun görülen kişilerden sözlü veya yazılı teklif alınarak ihale sonuçlandırılır.
Madde-12' Ihale kazanan kışı sözleşme yapmadığı veya vazgeçtiği takdirde, geçici teminatı irat kaydedilerek ihale iptal edilmi, sa

yenıden ihale yapılır

RamazanDONMEZ
IlçeMilliEğitimMüdürü

Ihale Yetkilisi


