
izH,ıin KARşIyAKA şnrıir AHMAT oRUç .iLKoKULu oKuL KANTiNi rineraNıaasl IHALESiNE
ILIŞKIN ILAN

MülkiYeti Vakıflar Genel Müdiirlüğtlne ait olan, İzrrıir Karşıyaka Şehit Ahnet oruç İıkokulu kantin yeri
09102/2012 tarih ve 28199 sayılı resmi gazetede.yayımlanan Milli Egitim Bakanlığı- okul eile Birliği yonetmeligi
20-(2) maddesi uyarrnca ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5Vg maddesi gereğince pAZARLİK USULÜ İe
kiraYa verilecektir. Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alırıması belli bir lekle bğı değildir. İhaüeler,
komisYon taraflndan iŞin nitelik ve gereğine göre bir veya daha fazla isteklid"ny*7lrveya sözlü teklif almak ve
bedel üzerinde anlaŞmak suretiyle yapıln.(2886 S.K. S0.madde)İhale Komisyonu uyg; gördüğü her aşamada
oturumda hazır bulunan isteklilerden yazıh son tektiflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. ğu husus, ihaıe
komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.(2886 S.K. 40.madde)
MADDE 1. Şaat aYarlarınd4 Tiirkiye Radyo Televiryon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayan esas alınr.
MADDE 2. ihaleYe iŞtirak edecek olan istekliler söz kon*, şartmme Leoeİi oıan zoo,ooİitıyıız Türk Lirası) TL,yi
Müdürlüğiimiize ait Halk Bankası Karşıyaka Şubesi nezdindeki 5000150 no,lu hesaba yatıracak ve dekontunu
I|arŞYaka ilÇe Milli Eğitim Müdiirlüğü'ne ibraz ettiklen sonra ihale dokiimanını alacaklaıdır. Başvurular l,den fazlaokul iÇin olabilir, ancak l işletme kiralanabilir. İlk yapılan değerlendirme geçerlidir.
MADDE 3, istekliler mü4P4en bedelin % 30'undan az olmamak iizere kendi belirleyecekleri futarda geçici
teminat vereceklerdir. Muhammen bedelin o% 30' undarı az orandageçici teminat veren isteklinin teklifi
değerlendirme dıŞı bırakılır. İstekliler geçici teminah Karşıyaka iıç! Üiııl Eğitim Müdiırlüğiıniin Halk Bankası
KarŞıYaka Şubesi nezdinde ki 5000082 numaralı Geçici Teminat İesabına yatınlacaitır.
MADDE S. İhaleye katılma şartlan;

a) T.C. Vatandaşı Olmak.
b) 5237 saYılı Tiirk Ceza Kanununun 53 [incü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenenbir suÇtan dolaYı bir Yıl veYa daha faz]a siireyle hapis cezasına ya da uru ufo*rş olsa bile devletingüvenliğine kaŞı suÇlar, AnaYasal dtizene ve bu diizenin işleyişine kaşı suçlİ, miİüi savunmuyu t ş,suÇlar, devlet snlanna kaıŞı suÇlar ve casusluk, zimmet, irtikap, ri§vel lırrsrrı*, johndıncılık, sahtecilik,güveni kötiiYe kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kanştırm4 edimin ifasına fesat kanştırm4 suçtankaYnaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakİılık ve aynı Kanunun Cinsel n"p*11.-İİğ"

KarŞı SuÇlar baŞlıklı ikinci Kısmının Altıncı Bölümiınd; dtızenlenen maddelerdeki suçlardan mahkümolanlar ihalelere katılamazlar ve okul aile birliklerince kiraya verilen yerlerde istihdam edilemezler.c) İhaüeye ttizel kişiler katı|amaz.
d) ihale komisYonu baŞkanr ve üyeleri ile birliğin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ikinci dereceyekadar kan ve kayın hısımları ihaleye katılarnaz.
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e) Halen resmi okul kantini işletmekte olanlar bu ihaleye başvuramazlar.
MADDE 6. İnaleye katılacaklardan istenen belgeler;

a) Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardarı, 51611986 tarih]i ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi veya işyeri açma belgesi (3308 sayılı
kanunun 30. maddesi gereğince ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarına satıiptir.) süibi olma şartı
aranır. Ancak, katıhmcılann hiçbirisinde ustalık belgesi veya işyeri açma belgesi bulunmaması
durumunda, sırasıyla kalfalık, katılmqcılaıın hiçbirinde bulunmaması durumund4 sertifftalkurs bitirme
belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.

b) İlgili Meslek Odasuıdan (İzmir kantinciler Esnaf Odası) adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına ve
ihaleden men yasağı olmadığına dair belge.

c) Adli sicil kaydı. (Son l ay içerisinde alırımış olrnalı)
d) İkametgdh Belgesi. (Yapılacak tebligatlara esas yerleşim yeri belgesi)
e) Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

0 Sağlık Raporu (son 1 ay içerisinde alırımış olmah )
g) Geçici teminatın yatınldığına dair banka dekontu.
h) İhale dosyası alındığına dair dekont.
i) Yer Görme Belgesi. 1İlıale Oohlmanı ile birlikte verilecektir.)
j) Teklif Mektubu 1İhale Dokümanı ile birlikte verilecektir.)
k)VekAleten ihaleye katılma halinde, vekil adına diizenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı
vek6.1etname ile vekilin ve vekAlet verenin noter tasdikli imza beyannames7sirküleri,
l) Şartnamenin en alt böliimii" istekliler tarafmdan doldurup, imzalanacak ve ihale kapsamında dosyaya
eklenecektir. (Şartrıame İhale Dokiimanı ile birlikte verilecektir.)

MADDE 7. İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 37. maddesine uygun olaıak tekliflerini hazırlayacak ve
şartnamede istenilen belgeleri tamamlayarak kapah zarf içinde Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğiine 091122016
Cuma Günü Saat 10:00' a kadar teslim edeceklerdir.
MADDE 8. Tekliflerin hazırlanmu§ı ve sunulması ile ilgili büttin masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini
hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez.
MADDE 9. İhale iizerinde bnakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin o/o 6'sı oranrnda kesin
teınınat alınır.
MADDE l0. ihale tizerinde bnakılan istekliden, ilk yl için, sözleşme imzalanmadan önce, ihale/sözleşme bedelinin
0Z 50'si peşin alınır. Kalan %50 taksitler halinde almır.
MADDE l1. İhale iizerinde bırakılan istekli ihale komisyon karan için binde 5,69 oranında, söz§me içinde binde
1,89 oranında damga vergisi ikler.
MADDE 12. Okullarda bulunan kantİn, yemekhane vb. yerlerin işletne (kiralama) sözleşmesi (okul Aile Birliği
Yönetmeliği Ek-2) özel şartlar l. maddesinde "Kiracuırn değişmesi durumunda; kantine kiracı tara ndan yapılan
tüm tesis masrafları, kullanm süresi ve amortisman da dikkate aluıarak okul, birlik, vıırsa iıgİli oda
temsilcisininlkuruluşun ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblag, eski
kiracıYa Yeni kiracı tarafindan öıdenir. Bu husus ihale ilanmda ve şarfiıamede belirtilir" denilmekıeotl'inıe
uhdesinde kalan istekli, süresinde tesis masrafin Şehit Ahmet oruç ilkokulu okul Aile Birliği hesabma
Yatırmazsa geÇici teminatı protesto çekilmeye veya herhangi bir idari ve yargı merciinden izin alınmaks ı,,rı irat
kaYdedilir. Bu durumda; ihale komisyonu ekonomik açıdan, en yiiksek ikinci teklifi veren istekliyi sözleşme
imzalamak üzere davet etmeye serbesttir.
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