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Bulundugu illilge izmirlKargryaka

ihaleyi Yapacak Olan idare Ilqe Milli E[itim Miidilrliifiii

ihale gekli 2886 Sayrh Devlet lhale Kanununun 5 Ug maddesi
qere[ince Pazarhk Usulii

OkLrlun Adr Iiirkbirli[i ilkokulu

Okurlun Aclresi I 7l 6 Sok.N o:47 I A Karqryaka-iZnnin

Kantin Alanr 27,36 Metrekare

Ihale Doklimanrnrn Alrnacafir Yer Kargryaka ilqe Milli E[itim Miidiirlii[ii

Ihalenin Yaprlacafir Yer Karqryaka ilqe Milli E[itim Miitliirlii[ii

lhale Tarih Ve Saati 18/09/2018 Sah giinii Saat:10:30

O[renci Sayrsr 610 O[renci-45 Personel

l'esis Masratl Eledeli

Muharnrnen Bedeli 14.200,00 TL.

Mtilkiyeti Defterdarhk /Milli Ernlak Dairesi Baqkanlr[rna ait olan, Tiirkbirli[i ilkokulu kantin yeri 0910212012

tarih ve 28199 sayrh resmi gazetede yayrrnlanan Milli E[itirn Bakanhfir- Okul Aile Birli[i Ydnetmeli[i 20-(2)

rnaddesi Lryannca ve 2886 sayrlr Devlet ihale Kanununun 5l/g maddesi gere[ince PAZARLIK USULU ile kiraya
verilecektir. Pazarlrk usulil ile yaprlan ihalelerde teklif alrnrnasr belli bir qekle ba$lr de[ildir. ihaleler, komisyon

tarafindan igin nitelik ve gerefine gore bir veya daha fazla istekliden yanh veya scizlli teklif almak ve bedel iizerinde

anlagrnak suretiyle yaprlrr.(2886 S.K, 50.rnadde;lhale Komisyonu uygun gdrdtifii.i her agamada oturumda haztr

bulunan isteklilerden yazrh son tekliflerini alarak ihaleyi sonuglandrrabilir. 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 ayart esas altntr.

MADDE 2.ihaleye igtirak edecek olan istekliler sdz konusu $artname bedeli olan 200,00 likiytiz Tiirk Lirasr) TL'yi
Miidiirli][tirnize ait Halk Bankasr Kargryaka $ubesi nezdindeki 5000150'nolu hesaba yattnlacak ve dekontunu

Kargryaka itge ilge Milli E[itirn Mi.idtirliisii'neibrazettikten sonra ihale doktimanrnt alacaklardtr. Ba5vurular l'den

lazla okul iqin olabilir. ancak I igletrne kiratanabilir. ilk yaprlan degerlendirme gegerlidir.

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

teminat vereceklerdir. Muhammen bedelin ?(,3}'undan az oranda gegici teminat veren isteklinin teklifi
deferlendirrne drqr brrakrlrr. istekliler geqici teminatr Kargryaka ilge Milli E[itim Miidiirlii[i.iniin Halk Bankasr

Kargryaka $ubesi nezdinde ki 5000082numaralr Gegici Teminat Hesabtna yattnlacakttr.

MADDE 5. ihaleye katrlma garllarr;

a) T.C. Vatandagr Olrnak.
b) 5237 sayrlr Ttirk Ceza Kanununun 53 lincli maddesinde belirrilen sijreler gegmig olsa bile; kasten iglenen

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

gtivenlifine kargr suglar, Anayasal diizene ve bu diizenin igleyigine kargt suglar, milli savunmaya kargt

suglar, devlet srrlarrna kargr suglar ve casusluk, zimmet, irtikdp, rligvet, htrstzltk, dolandrncrltk, sahtecilik,

guveni kdttiye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karrgtrrma, edimin ifastna fesat kangtrrma, sugtan

kaynaklanan mal varlr[r defierlerini aklama veya kagakgtltk ve aynt Kanunun Cinsel DokunulmazhEa

Kargr Suglar baglrklr ikinci Krsmrnrn Altrncr Boltimiinde diizenlenen maddelerdeki suqlardan mahk0m

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

ilraleye ti.izel kipi ler katt lanraz.

ihale kornisyonu bagkant ve Liyeleri ile birli[in ydnetirn ve denetleme kLrrulu Llyelerinin ikinci dereceye

kadar kan ve kayrn htsrtrlart ihaleye kattlatnaz.
llalen resrni okul kantini igletmekte olanlar bu ihaleye ba;vuramazlar

c)
d)

e)

ihale ilam Sayta I



MADDE 6. ihaleye katrlacaklardan istenen belgeler;
a) Kantin kiralama ihalelerinde katrhmcrlardan, 51611986 tarihli ve 3308 sayrh Mesleki E[itim

Kanunu htikiimlerine giire kantincilik alanlnda ahnmrg ustahk belgesi veya igyeri agma belgesi
(3308 sayrh kanunun 30. maddesi gere[ince ustahk belgesinin yetki ve sorumluluklarrna sahiptir.)
sahibi olma gartl arantr. Ancak, katrhmcrlann higbirisinde ustahk belgesi veya igyeri agma
belgesi bulunmamasr durumunda, srrasryla kalfahk, katr[pqcrlarln higbirinde bulunmamasr
durumunda, sertifika/kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma gartl aranrr.

b) itgiti Meslek Odasrndan (izmir kantinciler Esnaf Odasr) ud,na kayrth kantin iqletmesi
bulunmadrfrna ve ihaleden men yasafr olmadrfrna dair belge.

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

olmah)
e) Niifus Ciizdan Fotokopisi.
t) Sa$rk Raporu ( Son I ay igerisinde ahnmq olmah)
g) Geqici teminatrn yatrnldrflrna dair banka dekontu.
h) ihale dosyasr ahndrfirna dair dekont.
i) Ihale Bagvuru Formu ((Ihale Dokiimanr ile birlikte verilecektir.)
j) Yer Giirme Belgesi. litrate Dokiimanr ile birlikte verilecektir.)
k) Teklif Mektubu (ihale Dokiimanr ile bog olarak verilecektir)
l) VekAleten ihaleye katrlma halindeo (vekil adrna diizenlenmig, ihaleye katrlmaya iliqkin noter onaylr
vekiletname ile vekilin ve vekAlet verenin noter tasdikli imza beyannamesi/sirktileri, )
m)$artnamenin en alt biiliimii, istekliler tarafindan doldurup, imzalanacak ve ihale kapsamrnda

dosyaya eklenecektir. ($artname ihale Dokiimanr ile birlikte verilecek.)
NOT: Biitiin belgelerin aslr ve ya tasdikli iirnekleri dosyada bulunacaktrr.
MADDE 7. istekliler gartnarnede istenilen belgeleri tamamlayarak kapah zarf iqinde Karqryaka ilqe Milli E[itim
Miidiirlii[ii Strateji Geligtirme 2- Biiliimiine 18/09/2018 Sah giinii Saat' 10:00 a kadar teslim edeceklerdir.
MADDE 8. Tekliflerin hazrrlanmasr ve sunulmasr ile ilgili biitiln rnasraflar isteklilere aifrir. istekli, teklifini hazrrlamak
igin yapmrg oldu[u higbir rnasrafi idareden isteyemez.

MADDE g. ihale tizerinde brrakrlan istekliden. scizlegme imzalanmadan cince, ihale bedelinin Yo 6'sr oranrnda kesin
terninat alrnrr.

MADDE 10. ihale Lizerinde brrakrlan istekliden, ilk yrl igin, scizlegme imzalanmadan 6nce, ihale/sozlegme bedelinin %

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

MADDE ll. ihale iizerinde brrakrlan istekli ihale kornisyon karan igin binde 5,69 oranrnda sdzlegme iginde binde 1.89

oranrnda damga vergisi 6der.
MADDE l2.Okullarda bulunan kantin, yerrekhane vb. yerlerin igletme (kiralama) scizlegmesi (Okul Aile Birlifii
Yonetrneli[i Ek-2) cizel gartlar l. rnaddesinde "Kiracrnrn de[igmesi durumunda; kantine kiracr tarafindan yaprlan tiim
tesis masraflan. kullanrm sliresi ve amortisrnan da dikkate alrnarak okul, birlik, varsa ilgili oda temsilcisinin/kurulugun
ve gerektiginde bilirkigi katrlrmrvla olugturLrlan kornisyonca takdir edilen mebla[, eski kiracrya yeni kiracr tarafindan

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

rnasratlnr Tiirkbirli[i ilkokulu Okul Aile Birligi hesabrna yatrrmazsa, gegici teminatr protesto gekilmeye veya

herhangi bir idari ve yargr merciinden izin alrnmaksrzrn irat kaydedilir. Bu durumda; ihale komisyonu ekonomik
agrdan, en yiiksek ikinci teklifi veren istekliyi sozlegme imzalamak ilzere davet etmeye serbesttir.
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