
ULUBEy MEsLEKI TEKNiK ANADoLU lispsi uUnUru,UGii
xrnriN iglerue iunlesi

Ilgemiz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Miidiirliiftine ait Kantin iqletmesi ihalesi; 2886 sayrh
Devlet Ihale Kanunun 5l . maddesi ile Milli Egitim Bakanhgr Aragtrrma Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Bagkanhlrnrn 2006/18 sayrh genelgesi esaslanna gdre yaprlacaktrr.

ihaleye katrlmak isteyenler, ihale gartnamesini ilge Milli Egitim Miidiirliigii'nden
alacaklardrr.

Ulubey ilge Milli EEitim Miidiirliifii

iualr noir,BCEK oKULUN KANTiNiNE AiT BiLGiLER

Okulun Adr Mesleki Teknik Anadolu Lisesr

Bulundulu illil9e Ugak/Ulubey

Komisyon tarafindan tespit edilen muhammen bedel 1.800,00- TL

Ihalenin yaprlacalr yer Ulubey ilge Milli Egitim Mtidiirliilri

Ihalenin yaprlacalr tarih ve saat l4 Arahk 2015 / Saat:10:00

Olrenci mevcudu / Personel 366 dgrenci i l7 personel



ULUBEY ilcn uilli BGiriu mUnUTUGU
x,rNrir iglernae iunlesi

iolni glnrNavrpsi

ilgemiz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Miidtirliiliine ait Kantin itletmesi ihalesi; 2886 sayrh
Devlet ihale Kanunun 5l . maddesi ile Milli Elitim Bakanhlr Ara$trrma Planlama ve Koordinasyon
Kurulu BaEkanhgrnrn 2006/18 sayrh genelgesi esaslanna gdre yaptlacakttr.

inal-Bt,litt cENEL ESASLARI:
l. Kantin igletmeleri I (Bir) defa ihale edilecek. Ertesi yrl Okul idaresi ile Okul-Aile Birlili

memnun ise ve igletmeci de devam etmek istiyorsa kiralama sdzlegmesindeki gartlara gdre
fiyat belirlenerek, scizlegme yenilenecektir.

2. Kantin igletmesinin yrlhk igletme bedeli, kantin ihale komisyonunda okulu, cilrenci sayrsr,
personel sayrsr ve bilirkiqi fiyat tespiti ile ilgedeki okullann kantin yrlhk igletme bedelleri
temel alrnarak belirleni r.

3. Yrlhk igletme bedeline stopaj vergisi ve diger vergiler dAhil defildir. Stopaj ve diger vergiler
iqletmeciye aittir.

4. Kantin iqletmesine T.C. vatandagr ve T.C. srnrrlan igerisinde ikametgdh eden gergek kigiter
girebilir. Tiizel kisilikler ve tiizel kisilikler adrna ihaleve sirilemez.

5. Kantin igletmesine ait igletme sdzlegme stiresi 12 ay iizerinden olup, okullarrn kapa|
bulundulu aylarrnda kira cidenmeyecektir. Bu nedenle yrlhk igletme bedeli 9 ay iizerinden
yatacaktrr. Yrlhk igletme bedelli bu durum 96z 6niinde tutularak belirlenmigtir.

6. Kantin iEletmesini iistlenen igletmeci kantini kendisi iqletip, kantinde butunacaktlr.
iqletmeci kendisi ve yanrnda gahgtrracafir personele ait niifus ciizdanr iirnelini,
Cumhuriyet savcrhlrndan ahnacak sabrka kayrt belgesini, Bulaqlcr hastahk
taqrmadrfrna dair safhk raporunu i;e bagladrfr giiniin mesai saati bitimine kadar okul
idaresine teslim edecektir,

7. Kantin igletmesi hususunda Maliye ve Milli Egitim Bakanhlrnrn
diizenlemeler igletici ve okul aile birlifini ballayrcr niteliktedir. ihalede

kurallarrna uyumlulugu. krhk
oldugu <ilgtide vasrflr personel

grkaracalr yeni
kamu yaran ve

elitim 6n planda tutulur.
8. Igletmeci yanrnda gahqtrracalr personelin genel davranrg

kryafetine ve meslele yatkrnhgrna dikkat edecek. Miimktin
gahgtrnlacaktrr.

9. Kantin igletmecileri her yrl sabtkasr olmadrlrna dair Cumhuriyet Savcrhlrndan ahnan sabrka
kayrt belgelerinin okul idaresine vermek zorundadrr.

10. Daha dnce kantin igletmecilili yapan ve idarece brraktrnlanlar, brrakanlar veya scizlegmesi
fes edilenler, ihaleye iqtirak edip de sdzlegme imzalamayanlar, kuruma borcu olanlar ile
miiteselsil kefaletten dolayr borglu olanlar, kolluk kuvvetleri marileti ile kantinden tahliye
edilenler ile kira ddemesinde temerriite diisenler ihaleye katrlam azlar ve kefaleti kabul
edilmez.

11. Bir igletici birden fazla kantin iqletemez.
12. Ihaleye girecek gahrslar stizlegmeye kefil olarak imza atacak qahsrn kefaletinin okul

miidiirlil[iince muteber kabul edeceli kigi bildirecektir. Kefil emekli ise emekli maasrnrn
drqrnda baqka bir geliri veya gayrimenkulii yoksa kefaleti kabul edilmez.

iHlr-ByB KATILMAK isrnyBunRDEN isrENEN BELGELER:
l. Aqaltdaki belgeleri ihaleyi yapan kurum baqkanhlma hitaben yazrlmrg bir dilekge ekinde

sunacaklardrr.
2. isteklinin vergi miikellefi olduluna dair ilgili vergi dairesinden alacalr belge. (E!er istekli

vergi miikellefi delil ise ihaleyi kazandrlr takdirde vergi miikellefi olacalrna dair
taahhiitname verecekti r.)

3. Esnaf Odasrndan adrna kayrtlt kantin ipletmesi bulunmadrlrna dair belge



4. isteklinin son 5 yrla ait gelir, stopaj ve K.D.V. vb. vergi borcu bulunmadrlrna dair son tig ay

igerisinde ilgili vergi dairesinden ahnmrg belge. (Vergi miikellefi de[il ise bu gart aranmaz.)

5. isteklinin son 5 yrla ait S.S.K. ve Ba!-Kur kurumlartna borcu olmadrgrna ail ilgili
kurumlardan ahnmrq belge. (S.S.K ve Ba!-Kur'a kaytth delil ise bu gart aranmaz.)

6. Omeli idarece hazrrlanmrg taahhtitname.( ORNEK: 2)
7. Yer gtirme belgesi ash.(ilgili okul idaresince diizenlenecektir.) (ORNEK.: 3 )
8. Halk Egitim veya Mesleki Elitim Merkezlerinden ahnmtg "Kantin Iqletmecilili Meslek

Dah" belgesi bulunanlar ihaleye katrlabilir. Ancak, katrhmctlartn higbirisinde ustahk belgesi
bulunmamasr durumunda igyeri agma belgesi, kalfahk, kurs bitirme belgelerinden en az

birine sahip olma $artl aranrr. Ancak Ustahk ve Kalfahk belgesi olanlara 6ncelik verilecektir.
9. Miiracaat edenler arasrnda Kantin igletmeciliii Meslek Dah belgesi bulunan qahtslar olmasr

halinde; bu belgeye sahip olmayan diler istekliler ihale dtgt kaltr.
10. Cumhuriyet savcrhlrndan ahnacak sabrka kayrt belgesi.
11. Kantin gahgtrracak kigi adrna ihaleye vekAleten igtirak edenlerden noter tasdikli vekaletname

ve imza sirkiisii
12. isteklinin niifus ciizdanr fotokopisi.
13. isteklinin dzgegmiqini belirten kurum bagkanhlrna yazrlmrg dilekge. ( ORNEK 4 )
14. Gecici teminata ait ahndr makbuzu.
15. Omeli kurumca hazrrlanmrq teklif mektubu.(kapah zarf igerisinde) (ORNEK 5 )
16. ihaleye girenler (erkek ise) askerlikle iligikleri olmadrlrna dair belge ibraz ederler.

cEcici vE KESiN TEMiNAT ir-B ir,cil-i oLARAK:
1. Gegici teminat ihale komisyonunca kantin igletmesinin tespit edilen yrltrk muhammen

bedelin % 10'nun. ihaleye katrlmak isteyen istekliler bu gegici teminat miktarrnr, ilgili Okul
Miidtirlii[iintin "Okul Aile Birligi Baqkanhlr" adrna yatrrarak belgesini ihale komrsyonuna
teslim edecektir.

2. Kesin teminat yrlhk i$letme bedelinin 0%6'srdrr. ihaleyi kazanan istekli bu kesin teminat
miktannt ilgili Okul Miidiirliigiiniin "Okul Aile Birlifi Baqkanhgf' adrna yatrracaktrr.

iueln gnxri vE DEGERLENDiRMESi:
l. Ihale 2886 sayrh Devlet Ihale Kanunun 35 ve 5l.maddesine g6re pazarhk usulii ile

yaprlacaktrr. isteklilerin miiracaat dosyalarrnr ihaleyi yapan kuruma tislim eder.
2. Komisyonca istekliler huzurunda ihale saatinde miiracaat srrasrna gdre agrlacak, $artname

hiikiimlerine gdre belgesi incelenecek, ihaleye katrlmaya hak kazanlarr agrklar.
3. Ihaleye katrlmaya belgeleri itiban ile hak kazananlann ihaleye katrlmaya hak kazanamayan

isteklilerin teklif mektuplarr agtlmaz, bunlarrn neden ihaleye katrlmaya hak kazanamadrklarr
tutanakta belirlenir.Gegici teminatlarr harig diler dosyalan ihale sonuglanrncaya kadar iade
edilmeyecektir.

4. ihaleye dosya veren istekliler ihale baglamadan veya ihale esnasrnda bir bagkasrnrn lehine
gekilemezler. Aksine hareket edenler hakkrnda 2886 sayrh kanunun 83,84 ve 85.maddelerine
g<ire iqlem yaprlrr.

5. ihale miiracaat veya ihale esnasrnda istekliler iizerinde ntifuz kullanmaya veya baskr
kurmaya, tehdit etme, gantaj yapmaya yeltenen olursa komisyonca hemen tutanak tutulur.
Cumhuriyet savcrh!rna sug duyurusunda bulunulur.

6' Agtlan teklif mektuplanndan en diigiik teklifi veren istekliden baglamak iizere agrk arttlrmaya
geqilir. Qekilmek isteyen istekli teklif verme srrasr kendine geldiginde gekilebilir. ihale de en
son kalan isteklinin son teklifi ahndrktan sonra komisyon isteklileri drgarr qrkartrr.
Degerlendirmesini yapar ihale neticesini uygun bulmuyor ise ihaleyi erreler veya ipral eder.
Uygun buluyorsa 2 nolu ihale karannr hazrrlar "iTA" amirinin onayrna sunar. iTA amirinin 2
nolu karan onaylamastna miiteakip ihale sonucu agrklanrr. ihaleyi kazanan istekli sdzlesme
yapmaya davet edilir.



iH.ll,o EoiLncEK oKULUN xaxriNiNr ,qir sil-cil-nn

Okulun Adr Mesleki Teknik Anadolu Lisesr

Bulundugu il/il9e Ugak/Ulubey

Komisyon tarafrndan tespit edilen muhammen
bedel

1.800,00 TL.

Ihalenin yaprlacalr yer Ulubey ilge Milli Egitim Mtidiirliilii

Ihalenin yaprlacall tarih ve saat l4 Arahk 2015 i Saat:10:00

Olrenci mevcudu / Personel 366 dgrenci

7. Uygun bedel, tahmin edilen bedelden aga[r olmamak tizere, teklif edilen bedellerin en

yiikselini ifade eder.

SOZLE$ME YAPILMASI:
ihaleyi kazanan istekli ihale sonucu kendisine tebli! edildili tarihten itibaren 15 (Onbeg) giin

igerisinde damga ve karar pulu ilgili vergi dairesine, %6 (ytizdealtr) tutanndaki kesin teminatr Okul
aile birlifii hesabrna yattrdrprna dair makbuz ile Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliline
sdzleqme igin miiracaat edecektir. Mticbir sebepler haricinde bu siirenin uzatrlmasr miimktin
delildir. Sdzlegmenin bir niishasr ilqe Milli Egirim Mtidi.irlilliine, g<inderilecektir.

DiGER HUSUSLAR:
f. igletici ayhk kira bedelinin % 80' ni Okul idaresince gdsterilecek hesaba, 7o 20'sini ilqe Milli

Elitim Miidiirliiliiniin T.C. Ziraat Bankasrndaki hesabrna yatrracaktrr.
2. Maliye Bakanhlr payt olan % 3 $nzde iig) arz bedeli yrlhk igletme bedeli iizerinden

diigiildiikten sonra kalan igletme bedeli 9'a b6liiniip ayhk igletme kirasr bulunacaktrr.
3. Qegitli nedenlerle kantin igletmesini brrakmak isteyenler en az 1 (bir) ay dnceden yazrh

olarak Okul Aile Birli[ine bildirmek zorundadrrlar. Aksi takdirde (Miicbir sebepler ve dliim
harig) kesin teminattan kalan borcu driqiildiikten sonra kalan teminat hazineye irat
kaydedilecektir. Aynca ilgili hakkrnda 2886 sayrh kanunun 83,84 ve 85.maddelerine g6re
iglem yaprlacakttr. Idare tarafindan s6zlegmenin fesh edilmesi durumunda gerekgesi ile
birlikte iqleticiye l5 (onbeq) gtn 6nceden haber verilir. Ola[aniist durumlarda liqleticinin
yiz krzartrcr bir sug iglemesi, adli bir hadiseye karrgmasr, idareye ve d,frencilere zarar
vermesi, Giivenlik giiglerince veya Cumhuriyet savclllglnca hakkrnda ihbarda bulunulmasr,
Tefti; kurullarrnca hakkrnda tutanak diizenlenmesi v.b.) bu siire dikkate a|nmaz. Derhal
iqlem yaprhr.

4. Sdz konusu yerlerin elektrik, dolal gaz, su ve lsltma tesisatr ayrrlmasrnrn teknik aerdan
miimktin oldulu hallerde mtistakil hale getirilecektir. Bunun miimktin olmamasr halinde bu
giderler kargrhlr olarak mal mtdiirliiklerince tespit edilecek bedel, arz bedellerinin cideme
tarihleri itibariyle Ulubey Mal Miidiirliigiine ddenecektir.

5. Igleticilerin kantin igletmelerindeki faaliyetlerinden, kira bedellerinin stiresinde
yatrrmalannda ve sdzlegme hiikiimlerinin uygulanmasrnda sdzlegmede imzasr bulunan
Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Miidiirti ve Okul-Aile Birligi baqkanr sorumludur.



ihaleyi alan gahrs okul m0diirliigtiniin muteber kabul edeceli kigiyi kefil olarak getiremedili
takdirde sdzlegme yapma hakkrnr kaybeder.
Ihale sonucu veya sd,zlegme yaprldrktan sonra hukuki sonug dofmugsa, ihaleyi alan kigi
hukuki sonucu kabullenmig sayrlrr.
ig bu qartnamede bulunmayan hususlarda genel esaslar uygulanrr.
ihaleve katrlan istekliler. bu sartnamevi ihale slrasrnda imzalavln komisvona teslim
edeceklerdir.

ig bu gartname idaremizce hazrrlanrp imza altrna ahnmrgtrr.

KOMiSYON

MehmetAKCAN
$ube Miidi.irii

i$rinaxcixix
$artnameyi Okudum.

TC KimlikNo :

AdTveSOYADI :

6.

1

8.
9.



Omek-4

ULUBEY ir,qr uilr,i EGiriM MUDURLi]CU'NE
(Kantin Kiralanmasr ihale Komisyonu BaEkanhlrna)

'14/l.212015 glinii saat l0:00'de ihalesi yaprlacak olan, 1.800,00 TL muhammen bedelli Mesleki
Teknik Anadolu Lisesi kantin kiralanmasr ihalesine katrlmak istivorum.

ihale gannamesinin "ihaleye Katrlmak isteyenlerden isrenen Belgeler" bdltimiindeki ll.
maddesi gereli istenilen 6zgegmigim agagrya grkartrlmrqtrr.

Bilsilerinize arz ederim.

TEBLIGAT ADRESI: Isim-imza-tarih

Adr ve Soyadr

Vatandaglrk No

Baba Adr

Dogum Yeri ve Yrh

Oz cEeMi$iM



Omek-5

ULUBEY iI-CE IvTiI,I,i EGiTiM MUDURLiJGTJ'NE
(Kantin ihale Komisyonu Baqkanhfrna)

14/1212015 giinii saat l0:00'de ihalesi yaprlacak olan, 1.800,00 TL muhammen bedelli

Mesleki Teknik Anadolu Lisesi kantin iqletme igine ait ihale gartnamesi ve sair biitiin evraklart
okudum ve kabul ettim. igin yaprlacalr yerin ve mahallin dzelliklerini gdrdiim ve kabul ettim.

imam hatip Ortaokulu kantin igletme igini, ilk bir yrl aqalrda verdipim fiyat tizerinden, diler
yrllar ise idarece belirlenecek ilk scizlegmedeki fiyat artr$ esaslanna gdre Okul-Aile Birligi
hesabrna yatrraca[rma; ancak idarece belirlenecek artrqr kabul etmedifim zaman idarenin alacalr
kararlardan dolayr higbir hak talep etmeyece[imi taahhiit eder; bu ihalenin ilk birinci yrhna gamil
(Stopaj Vergisi ve diler harg ve vergiler Harig) olmak iizere (Rakamla) ..... . ..... .. . ..........TL,
(Yazryla). .. ..... . bedel ile igletmeyi
kabul ve taahhiit ederim.

Adr ve Soyadr

TC Kimlik No

Kanuni ikametgahr

Tarih

i}/'ZA

:...../12/2015



l)meK-l

ULUBEv ir,qn uilli nGirivl ui;nUru,UGU'NB
(Kantin Kiralanmasr ihale Komisyonu Bagkanhlrna)

1411212015 giinii saat l0:00'de ihalesi yaprlacak olan, 1.800,00 TL muhammen bedelli

Mesleki Teknik Anadolu Lisesi kantin kiralanmasr ihalesine katrlmak istiyorum. Ihaleyi

kazandr[rm takdirde Vergi miikellefi olacaltmr ve 213 sayrl vergi usul kanunun gerek]erini

yerine getirecelimi gimdiden taahhiit ederim.

...../t2t20t5

isim- imza- tarih
TEBLIGAT ADRESI:



Omek-3

YER GORME BBLGESi

Okulumuz kantin ihalesine katrlmak isteyen aqalrda kimlik bilgilerini yazrh

...... ollu,/krzr ........... Okulumuza gelerek

.........1121201 5 tarihinde kantin yerini gdrmii$tiir.

i9 bu belge ilgili qahsrn istegi iizerine, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi kantin ihalesine

katrlmasr igin verilmigtir.

Baqka bir amagla kullamlamaz. ........./12/2015

Mehmet KARATA$
Okulu Mndiirii

imza-Miihtir

Adr ve Soyadr

Vatandaghk No

Baba Adr

Do[um Yeri ve Yrh

Not:Bu biiliim okul idaresi tarafindan hazrrlanacakttr iqtirakgiye verilecek)


