
izvin KARgtYAKn izutin ror! rya.ngryAKA epr-eoiypsi vesleri ve rerNir ANADoLU r-isnsi
oKUL KANTINt KTRALANMAST tHALESINE, ILI$KIN iLAN

Bulundugu il/[lge izmir/Ka rqryalia

ihaleyi Yapacak Olan idare lqc Milli E[itim MiidtirliiIii

Ihale $ekli
1886 Sayrh Devlet ihale Kanununun 5 l/g maddesi

rereEincc Pazarhk Usulii

Okr-rlun Adr lzmir Tol<i Kargryaka Belediyesi Mesleki ve Teknik
dnadolu Lisesi

Okulun Adresi Ziiyde Hanrm Mah.1 44814 Sok.No: 32 Kargryaha-iZVfin

Kantin Alanr 30 Mctrehare

ihale Dokiimanrnrn Alrnacafir Yer Kargryaha ilqe Milli Efitinr Mtidiirliifii

ilralenin Yaprlaca[r Yer I(argryaka ilqe Milli Efiitim Miidiirliifti

Ihale Tarih Ve Saati ,-0111 12017 Saat l1:00

O[renci Sayrsr 3.16

l'esis Masrafi Bedeli

Muharnrnen Bedeli 5.000,00'r't,.

Miilkiyeti Kargryaka Belediyesine ait olan, izrnir Kargryaka izmir Toki Kargryaka Belediyesi Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi kantin yeri 0910212012 tarih ve 28199 sayrlr resmi gazetede yayrmlanan Milli E[itim Bakanhfir-
Okul Aile Birli$i Ydnetmelifii 20-(2) rnaddesi uyannca ve 2886 sayrh Devlet ihale Kanununun 5llg maddesi
geregince PAZARLIK USULU ile kiraya verilecektir. Pazarlrk usulii ile yaprlan ihalelerde teklif alrnmasr belli bir
gekle bafilr degildir. ihaleler, komisyon tarafindan igin nitelik ve gere[ine gdre bir veya daha fazla isteklidenyanh
veya sozlii teklif almak ve bedel iizerinde anlaqmak suretiyle yaprlrr.(2886 S.K.50.madde)ihale Komisyonu uygun
g6rdti$i.i her agamada oturumda hazrr bulunan isteklilerdenyazil son tekliflerini alarak ihaleyi sonuglandrrabilir, Bu
hLrsus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.(2886 S.K. 40.rnadde)
MADDE 1. Saat ayarlannda, Tiirkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayan esas ahnrr.
MADDE 2.ihaleye igtirak edecek olan istekliler sdz konusu garlname bedeli olan 200,00 likiytiz Tiirk Lirasr) TL'yi
Mtldtirlii$irnize ait Halk Bankasr Kargryaka $ubesi nezdindeki 5000150'nolu hesaba yatrrrlacak ve dekontunu
Karqryaka ilge Milli Efitim Mtidtirllifiti'neibrazettikten sonra ihale doktimanrnr alacaklardrr. Bagvurular I'den fazla
okul igin olabilir, ancak I igletme kiralanabilir. ilk yaprlan defierlendinne gegerlidir.
MADDE 3. istekliler muhamrren bedelin % 30'undan az olmamak rizere kendi belirleyecekleri tutarda gegici
teminat vereceklerdir. Mulrammen bedelin '% 30'undan az oranda gegici teminat veren isteklinin teklifi
deflerlendirrnedrgr brrakrlrr. isteklilergegici terninatr Kargrl'aka ilge Milli E[itim MLldLirltigliniin Halk Bankasr

Kargryaka $ubesi nezdinde ki 5000082 numaralr Cegici Teminat Hesabrna yatrrrlacaktrr.

MADDE 5. ihaleye katrlma garllarr;

a) T.C. Vatandagr Olrnak,
b) 5237 sayrh Ti.irk Ceza Kanununun 53 lincii rnaddesinde belirtilen si..irelergegmiq olsa bile; kasten iglenen

bir sugtan dolayr bir yrl veya daha fazla slireyle hapis cezasrna ya da affa ufiramrg olsa bile devletin
gtivenlifiine kargr suglar, Anayasal dtizene ve bu dLizenin igleyigine kargr suglar, milli savunmaya kargr

suglar, devlet srrlanna kargr surglar ve casusluk, zimmet, irtik6p, ri.igvet, hrrsrzhk, dolandrrrcrlrk, sahtecilik,
gtiveni kdttiye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kangtrrma, edimin ifasrna fesat kangtrrma, sugtan

kaynaklanan rnal varlr[r de$erlerini aklarra veya kagakgrlrk ve aynr Kanunun Cinsel Dokunulmazhfia
Kargr Suglar baglrklr ikinci Krsrnrnrn Altrncr B<jliimiinde dtizenlenen maddelerdeki suglardan mahk0rn
olanlar ihalelere katrlamazlar ve okul aile birliklerince kiraya verilen yerlerde istilidarn edilemezler.

c) ihaleye ti.izel kiqiler katrlamaz.
d) ihale kornisyonu bagkanr ve iiyeleri ile birli[in ydnetirr ve denetleme kurulu iiyelerinin ikinci dereceye

kadar kan ve kayrn hrsrmlarr ilraleye katrlarnaz.
e) Halen resmi okul kantini igletrnekte olanlar bu ihaleye bagvurarnazlar

ihale ilam Savta I



MADDB 6. iHALEYE KAl'ILACAKLARDAN iSTNNNN BELGELER:
a) Kantin kiralama ihalelerinde katrhmcrlarrJan,, 51611986 tarihli ve 3308 sayrh Mesleki E[itim

Kanunu hiikiimlerine giire kantincilik alanlnda ahnmrq ustallk belgesi veya iqyeri agma belgesi
(3308 sayrh kanunun 30. maddesi gere[ince ustahk belgesinin yetki ve sorumluluklarrna sahiptir.)
sahibi olma qartl arantr. Ancak, katrllmcrlann higbirisinde ustahk belgesi veya igyeri agma
belgesi bulunmamasr durumunda, slrasryla kalfahk, katrhmcrlarln hiqbirinde bulunmamasl
durumunda, sertifika/kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma qart aranlr.

b) itgili Meslek Odasrndan (izmir kantinciler Esnaf Odasr) adrna kayrth kantin igletmesi
bulunmadrfirna ve ihaleden men yasafr olmadr[rna dair belge.

c) Adli sicil kaydr. (Son I ay igerisinde ahnm6 olmah)
cl) ikametgAh Belgcsi. ( Yaprlacak tcbligatlara esas yerlcgim ycri belgesi Son I ay iqcrisinde ahnmrq

olmah)
e) Niifus Ciizdan Fotokopisi.
f) Safhk Raporu ( Son 1 ay igerisinde ahnmrg olmah)
g) Gegici teminahn yatrnldr[rna dair banka dekontu.
h) ihale rlosyasr ahnctrfrna dair dekont.
i) Ihale Baqvuru Formu ((Ihale Dokiimanr ile birlikte imzah olarak verilecektir.)
j) Yer Giirme Belgesi. litrate Dokiinranr ile birlikte imzah olarak verilecektir.)
k) Teklif Mektubu (itrate Dokiimanr ile bog olarak verilecektir)
l) Vek6leten ihaleye katrlma halinde, (vekil adrna diizenlenmiq, ihaleye katrlmaya iliEkin noter onaylr
vekiletname ile vekilin ve vek6let verenin noter tasdikli imza beyannamesi/sirkiileri, )
m)$artnamenin en alt biiliimii, istekliler tarafrndan doldurup, imzalanacak ve ihale kapsamtnda

dosyaya eklenecektir. ($artname ihale Dokiimanr ile birlikte verilecek.)
NOT: Biitiin belgelerin ash ve ya tasdikli iirnekleri dosyada bulunacakfir.
MADDE 7. istekliler gartnamede istenilen belgeleri tamamlayarak kapalr zarf iginde Karqryaka ilge Milli Efitim
Mtidiirliifiii Strateji Geligtirme 2- Biililmtine en son 20llll20l7 Pazartesi giinii Saat 09:00' a kadar teslirn

edeceklerdir.
MADDE 8. Tekliflerin hazrrlanmasr ve sunuhnasr ile ilgili blitiin rnasratlar isteklilere aittir. istekli, teklifinihaztrlamak
iqin yaprnrg oldufu higbir rnasrafi idareden isteyemez.

MADDE f. ihale iizerinde brrakrlan istekliden, sozlegme imzalanmadan 6nce, ihale bedelinin o% 6'st orantnda kesin

teminat allnlr.
MADDE 10. ihale i.izerinde brrakrlarr istekliden, ilk yrl igin, sdzlegrne irnzalanmadan cjnce, ihale/sdzleqrne bedelinin %

50'si pegin alrnrr. Kalan %50 taksitler halinde altntr.

MADDE 11. ihale iizerinde brrakrlan istekli ihale komisyon karan iqin binde 5,69 orantnd4 sozlegme iginde binde 1,89

oranrnda damga vergisi oder.

MADDE l2.Okullarda bulunan kantin, yernekhane vb. yerlerin iqletme (kiralama) sozleqmesi (Okul Aile Birli[i
Ydnetrnelifi Ek-2) dzel gartlar l. maddesinde "Kiracrnrn defigrnesi durumunda; kantine kiracr tarafindan yaprlan tiirn

tesis rnasraflal, kullanrm sliresi ve antortisman da dikkate alrnarak okLrl, birlik, varsa ilgili odatemsilcisinin/kr.rrulugun

ve gerekti[inde bilirkigi katrlrrnryla olugturulan komisyonca takdir edilen rneblafi, eski kiracrya yeni kiracr tarafrndan

odenir. Bu husus ihale ilanrnda ve $artnamede belirtilir" denilmektedir. ihale uhdesinde kalan istekli, siiresinde tesis

rrasrafrnr izmir Tohi Kargryaka Belediyesi Meslehi ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birli[i hesabtna

yarrrrnazsa, gegici terninatl protesto gekihneye veya herhangi bir idari ve yargl merciinden izin altnmakstztn irat

kaydedilir. Bu dr-rrurnda; ilrale komisyonu ekonornik agtdan, en yiiksek ikinci teklifi veren istekliyi scizleqme

irnzalamak iizere davet etmeye serbesttir.
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