
GULSEFA I-iRDEVS KApANClocr-u iLKoKuLU KANT'INi rinnleNMASI iHALESINE il-igriN ilnN

Bulundugu il/ilge lzmir/Karqryaka

ihaleyi Yapacak Olan idare ilqe Milli Efiitim Miidiirliifii

Ihale $ekli
2886 Sayrtr Devlet lhale Kanununun 5 Vg maddesi
gereEince Pazarhk Usulii

Okulun Adr Giilsefa Firdevs Kapancroflu ilkokulu

(Jktrltrn Adresi _rrne.ld{oy lvlah.'/5oJ/ I sok.N o : 7 Karstyaka-
ZMIR

Kantin Alanr 104 Metrekare

llrale Dokiirnanrnrn Alrnaca[r Yer Kar;rvaka ilge Milli Efitim Mtidiirliifiii

Ihalenin Yaprlacafir Yer Karqryaka ilge Milli E[itim Mtidiirliifii

lhale Tarih Ve Saati 18/09/2018 Sah giinii Saat:09:30

Ogrenci Sayrsr 423 6[renci-25 Personel

'l-esis Masrafr Bedeli 2.085,30.- TL ( KDV Harig)

MLrhamrnen Bedeli 22.000,00.- Tt..

MUlkiyeti Kargryaka Belediyesine ait olan, Giilsefa Firdevs Kapancrollu ilkokulu kantin yeri 0910212012 tarih ve

28199 sayrh resmi gazetede yayrmlanan Milli E[itirn Bakanhfir- Okul Aile Birli$i Ydnetmelifii 20-(2) maddesi

uyannca ve 2886 sayrlr Devlet ihale Kanununun 5llg maddesi geregince PAZARLIK USULU ile kiraya verilecektir.
Pazarlrk usulLi ile yaprlan ihalelerde teklif alrnmasr belli bir gekle baglr degildir. ihaleler. komisyon tarafindan igin

nitelik ve gere[ine gore bir veya daha fazla istekliden yazrlr veya scizlti teklif almak ve bedel iizerinde anlagmak

suretiyle yaprlrr.(2886 S.K. 50.madde;ihale Komisyonu uygun gcirdii[ii her agamada oturumda hazrr bulunan

isteklilerden yazrlr son tekliflerini alarak ihaleyi sonuqlandrrabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla

tespit edilir.(2886 S.K. 40.madde)
MADDE l. Saat ayarlannda, Ttirkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayan esas altntr.

MADDE 2.ihaleye igtirak edecek olan istekliler sciz konusu $aftname bedeli olan 200,00 (Ikiytiz Tiirk Lirasl) TL'yi
Mi.idlirli.i[i.Intize ait Halk Bankasr Kargryaka $Lrbesi nezdindeki 5000150'nolu hesaba yattnlacak ve dekontunu

Karqryaka itge ilge Milli E[itirn Mi.idi.irliifii'ne ibraz ettikten sonra ihale doktimantnt alacaklardtr, Bagvurular I'den

fazla okul igin olabilir, ancak I igletme kiralanabilir. ilk yaprlan deSerlendirme gegerlidir.

MADDE 3. istekliler muhammen bedelin o% 30'undan az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda gegici

teminat vereceklerdir. Muhammen bedelin '% 3}'undan az oranda gegici teminat veren isteklinin teklifi
de[erlendirrne drgr brrakrlrr. istekliler gegici terninatr Kargryaka ilge Milli E[itim Mi.id0rlil[i.intin Halk Bankasr

Kargryaka $ubesi nezdinde ki 5000082numaralr Cegici Teminat Hesabtna yattrtlacakttr.

MADDE 5. ihaleye katrlma $artlan;
a) 'f.C. Vatandagr Olmak.
b) 5237 sayrlr Ti.irk Ceza Kanununun 53 i.incti maddesinde belirtilen sijreler gegmig olsa bile; kasten iglenen

bir sugtan dolayr bir yrl veya daha fazla siireyle hapis cezastna ya da affa u[ramrg olsa bile devletin

gi.ivenlifiine kargr suglar, Anayasal diizene ve bu di.izenin igleyigine kargt suglar, milli savunmaya karqr

suglar. devlet srrlanna kargr suglar ve casusluk, zimmet, irfikdp, rUgvet, htrstzltk, dolandrncrllk, sahtecilik,

giiveni k6tiiye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kangtrrma, edimin ifasrna fesat kanqttrma suqtan

kaynaklanan mal varh[r defierlerini aklama veya kagakgtltk ve aynt Kanunun Cinsel Dokunulmazh[a

Kargr Suglar baghklr ikinci Krsmrnrn Altrncr Boltimtinde dtizenlenen maddelerdeki suqlardan mahk0m

olanlar ihalelere katianazlar ve okul aile birliklerince kiraya verilen yerlerde istihdam edilemezler.

c) ihaleye tlizel kipiler kattlamaz.
d) ihale kornisyonu bagkanr ve Liyeleri ile birligin ydnetim ve denetleme kurulu iiyelerinin ikinci dereceye

kadar kan ve kayrn lrtsttnlart ihaleye kattlamaz'

e) Halen resmi okul kantini igletrnekte olanlar bu ihaleye bagvuramazlar

ihale ilam Sayfa I



MADDE 6. ihaleye katrlacaklardan istenen belgeler;
a) Kantin kiralama ihalelerinde katrhmcrlardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayrh Mesleki Efiitim

Kanunu hiikiimlerine gtire kantincilik alanrnda ahnmrg ustahk belgesi veya igyeri agma belgesi
(3308 saylh kanunun 30. maddesi gerefiince ustahk belgesinin yetki ve sorumluluklanna sahiptir.)
sahibi olma qartl aranlr. Ancak, katrhmcrlarrn hiqbirisinde ustahk belgesi veya igyeri agma
belgesi bulunmamasr durumunda, srrasryla kalfahk, katrhmcrlarrn higbirinde bulunmamast
durumunda, sertifika/kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma gartl aranrr.

b) itgili Meslek Odasrndan (izmir kantinciler Esnaf Odasr) adrna kayrth kantin iqletmesi
bulunmadrfirna ve ihaleden men yasafr olmadrfilna dair belge.

c) Adli sicil kaydr. (Son I ay igerisinde ahnmrq olmah)
d) ikametgih Belgesi. ( Yaprlacak tebligatlara esas yerlegim yeri belgesi Son I ay igerisinde ahnmry

olmah)
e) Niifus Ciizdan Fotokopisi.
0 Sa$rk Raporu ( Son I ay igerisinde ahnmrq olmah)
g) Geqici teminatrn yatrrrldr[rna dair banka dekontu.
h) ihale dosyasr ahndrfirna dair tlekont.
i) ihale Bagvuru Formu ((ihale Dokiimanr ile birlikte verilecektir.)
.i) Yer Giirme Belgesi. lihale Dokiimanr ile birlikte verilecektir.)
k) Teklif Mektubu litrale Dokiimanr ile bog olarak verilecektir)
l) Vekileten ihaleye katrlma halinde, (vekil adlna diizenlenmig, ihaleye katrlmaya iliqkin noter onaylr
vekiletname ile vekilin ve vekilet verenin noter tasdikli imza beyannamesi/sirkiileri, )
m)$artnamenin en alt biiliimii, istekliler tarafindan doldurup, imzalanacak ve ihale kapsamtnda

dosyaya eklenecektir. ($artname ihale Doktimanr ile birlikte verilecek.)
NOT: Biitiin belgelerin aslt ve ya tasdikli iirnekleri dosyada bulunacaktrr.
MADDE 7. istekliler gafinamede istenilen belgeleri tamamlayarak kapalr zarf iginde Kargryaka ilge Milli E[itim
Miidiirliifii Strateji Geliqtirme 2- Biiliimiine en son l8/09/2018 Sah giinii Saat: 09:00 a kadar teslim edeceklerdir.

MADDE 8.'feklif'lerin hazrrlanmasr ve sunulmasr ile ilgili btitiin masraflar isteklilere aiuir, istekli, teklifinihaztrlamak
igin yaprnrq oldufu higbir masrafi idareden isteyemez.

MADDE f. ihale i.izerinde brrakrlan istekliden, sozlegme imzalanmadan rince, ihale bedelinin o% 6'st orantnda kesin

terninat alrnrr.

MADDE 10. ihale iizerinde brrakrlan istekliden. ilk yrl igin, scizlegme imzalanmadan dnce, ihale/sdzlegme bedelinin %

50'si peqin alrnrr. Kalan %50 taksitler halinde alrnrr.

MADDE ll, ihale iizerinde brrakrlan istekli ihale komisyon karan igin binde 5,69 orantnda scizlegme igindebinde 1,89

oranrnda darnga vergisi 6der.

MADDE l2.Okullarda bulunan kantin, yerrekhane vb. yerlerin iqletrne (kiralama) s6zleqmesi (Okul Aile Birli[i
Ycinetrnelifii Ek-2) cizel gartlar l. maddesirrde "Kiracrnrn de$igmesi durumunda; kantine kiracr tarafindan yaprlan tiim
tesis masraflan, kullanrm stiresi ve amoftisrnan da dikkate alrnarak okul, birlik, varsa ilgili oda temsilcisinin/kurulugun

ve gerekti[inde bilirkigi katrlrrnryla olugturulan komisyonca takdir edilen mebla[, eski kiracrya yeni kiract tarafindan

odenir. Bu husus ihale ilantnda ve $artnalnede belirtilir" denilmektedir. ihale uhdesinde kalan istekli, stiresinde tesis

rnasrafrnr Gtilsefa Firdevs Kapancroflu ilkokulu Okul Aile Birlifli hesablrrayattrmazsa, gegici teminatt protesto

gekilrneye veya herhangi bir idari ve yargr merciinden izin altnmakstztn irat kaydedilir. Bu durumda; ihale komisyonu

ekononrik aqrdan, en yi,iksek ikinci teklifl veren istekliyi srizlegme imzalamak i.izere davet etmeye serbesttir.

ihale ilam Savf-a 2

A,star, isI(vrocr-u
4<urtr,yuka ilqe Milli Egitim Mtidtirti


