
c;ay1rova il~e Milli Egitim Miidiirliigii 
KANTiN i~LETME(Kiralama) iHALE iLANI 

ih;emiz, <;ay1rova 15 Temmuz ~ehitler Fen Lisesi ve ~ekerpmar imam Hatip Ortaokulu 
kantininin i~letmesi (kiralanmas1) 2886 sayd1 Devlet ihale Kanununun 35/a, 35/d, 37, 50 ve 51/g, 
maddeleri geregince ihale edilecektir. 

l)iDARENiN 

a) Adresi 
b) Telefon ve Faks No 
c) Elektronik posta adresi (varsa) 

2) iHALE KONUSU iSiN 

a) Niteligi 
b) Y apllacagt yer 
c) Ba~lama tarihi 
d) i~in sliresi 

e) Ayhk muhammen bedel 

3)iHALENiN 

: <;ayiiova il9e Milli Egitim Miidtirliigu 
: 0262 658 09 00, Faks: 0262 658 09 01 
: www.cayirova41.meb.gov.tr 

: KANTiN KiRALAMA(i$LETME) i$i 
: Kantin'in bulundugu yer. 
: Kantin yerinin fiilen teslim edildigi tarihten itibaren 
: Kantin yerinin fiilen teslim edildigi tarihten itibaren 
(bir) y!ldtr. 

: Ekli listede belirtilmi~tir 

a) Yap1lacag1 yer : <;ay1rova ii~e Milli Egitim Miidiirliigii Toplant1 Salonu 
1. <;ay1rova 15 Temmuz 1)ehitler Fen Lis. Tarih ve Saati: 11.11.2016 Cuma : 15.00'da 
2.1)ekerpmar imam Hatip Ortaokulu Tarih ve Saat: 11.11.2016 Cuma 16.00'da 

4liHALEYE KA TILACAKLARDA ARANACAK SARTLAR 

a) T.C .Vatanda~1 olmak 
b) Ytiz ktzarttct bir su9tan hiiktim giymemi~ olmak 
c) Ba~ka bir kantin i~letiyor olmamak. (Noter Taahhiitlti) 
d) 61 Ya~mdan gun almamt~, ger9ek ki~i olmak. 
e) Yapacag1 i~ ile ilgili mesleki ve teknik egitim diplomas1, ustahk belgesi, kalfahk belgesi, i~yeri 

a9ma belgesi, sertifika, kurs bitirme belgelerinden birine sahip olmak. 

5) iHALE KOMiSYONUNA VERiLECEK BELGELER: (Asd Beige Olacaktlr): 

a) ikametgah ilmtihaberi (il smtrlart i9erisinden son altt ay i9erisinde oturuyor olmak) 
b) Nlifus ctizdan sureti (son altt ay i9erisinde ahnrm~ olacak) 
c) Sabtka kaydt (son 1 ay i9erisinde almm1~ olacak) 



d) Hijyen Belgesi 
e) Okul Aile Birligi Yonetmeliginin 20. Maddesine gore yaptlacak ihale ve i~lemlerde kattlrmctlardan 
Kantir isletmecilii!i Ustahk Belgesi veya 05/06/1986 tarih ve 3308 sayllt Mesleki Egitim Kanunu 
hiikiimlerine gore kantincilik alanmda isyeri acma belgesi (yiiksek ogretim diplomas• olanlar 
belgesini ibraz etmek zorundadtr) olma sartt aramr. Ancak katthmctlardan hi9birisinde yukartda adt 
ge9en belgelerin bulunmamast durumunda Kantin i~letmeciligi kalfahk Belgesi , i~yeri a9ma Kantin 
i~Ietmeciligi Kurs Bitirme belgesi, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip alma ~artt arantr. 
ihalede oncelikle ustahk belgesi ve i~yeri ayma belgesi (yiiksek ogretim diplomast olanlar belgesini 
ibraz etmek zorundadtr) olanlar degerlendirilecektir. 
f) ilgili esnaf odasmdan ( Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Miidiirliigiinden ) adma 
kayith okul kantin i~letmesi olmad1gma ve ihalelerden yasaklama karan bulunmad•gma 
dair ahnacak beige. Aynca Elektrik ve Su Aboneliginin kantin i~letmecisi tarafmdan tizerine 
altrtmast, demirba~ olarak binaya yaptlan harcamalarla ilgili herhangi bir hak talep edilmeyecek olup, 
okula hibe edilecektir. Ki~inin bu konularla ilgili noter beyanmda bulunmast gerekmektedir. 

g) Ge9ici teminat mektubu veya Ge9ici teminatm Bankaya yatmldtgma dair dekont. 

h) ~artname (ihaleye katllacak isteklilerin, ih;e Milli Egitim Miidiirliigiiniin T.C.Ziraat Bankast 
<;aytrova Subesindeki 50550028-5010 nolu hesaba 100,00-TL. yatmp banka dekontunu ibraz 
etmek suretiyle ii~e Milli Egitim Miidiirliigiinden ihalenin idari ve teknik ~artnamesini satm 
almalan zorunludur.) 

1) ihale komisyonu inisiyatifi dogrultusunda, 2886 sayth Kanunun 51/g (pazarltk usulti) veya 37. 
maddesi dogrultusunda kapalt zarf usulti ile ihaleyi yapabilir. (zarfm iizerine isteklinin adt, soyadt ve 
tebligata esas olarak gosterecegi a91k adresi yazthr. Zarfm yapt~tmlan yeri istekli tarafmdan 
imzalanrr.) 

i) Verilen tekliflerin muhammen bedelden dil~tik ve tekliflerin e~it olmast durumunda 2886 saytlt 
Devlet ihale Kanununun 35/d (Pazarhk usulti) maddesi geregince i~lem yaptlacakttr. 

j).Ytlhk tahmini kira bedelinin % 3 'tine tekabtil eden ge9ici teminatt tutarmt ilye Milli Egitim 
Miidiirltigiintin T.C.Ziraat Bankast <;aytrova Subesindeki 50550028-5010 nolu hesabma 
yattracakttr. 

k) Kesin teminat bir ytlhk kira bedelinin% 6'sma tekabiil eden miktardtr. Nakit olarak ilgili okulun 
Okul Aile Birligi hesabma yatmlacakttr. 

I) ihale sonu9landtktan sonra (ihalenin yaptldtgt giin ve cumartesi, Pazar dahil olmak tizere 10 (on) 
giin i9inde kati teminat yatmlarak sozle~menin imzalanmast gerekmektedir. 

m) Mani bir halin vukuu bulmast durumunda ihale komisyonu duyuruyu yaparak ihaleyi belirtilen giin 
ve saatin dt~mda yapmakta serbesttir. 

n). Teklifve belgeler ~artnamede a91klandtgt ~ekli ile haztrlanarak <;aytrova il9e Milli Egitim 
Mtidtirltigiine belirtilen tarih ve saate kadar belgelerini tutanak kar~tltgmda ihale komisyonuna 
teslim edeceklerdir. Belirtilen giin ve saate kadar dosyayt teslim etmeyenler ihaleye kattlamazlar. 

o) 2886 Saytlt Devlet ihale Kanununun 31 nci maddesine gore iHALE KARARLARININ ONAYI 
veya iPTAL EDiLMESi: ihale komisyonlart tarafmdan alman ihale kararlart, ita amirlerince karar 
tarihinden itibaren en ge9 15 i~giinti i9inde onaylantr veya iptal edilir. ita amirince karar iptal edilirse 
ihale htikiimsiiz saytltr. 

o) Sozle~me imzalandtktan sonra kiracmm fesih talebinde bulunmast, kira donemi sona ermeden 
faaliyetini durdurmast, kiralanan yerin amact dt~mda kullanmast, taahhiidiinti sozle~me hilkiimlerine 
uygun olarak yerine getirmemesi veya izin ve ruhsatlarm her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi 



' 
i 

hallerinde kira sozle~mesi, birlik tarafmdan fesh edilerek aynca protesto 9ekmeye ve hiikiim almaya 
gerek kalmakslZln 2886 Sayi11 Devlet ihale Kanununun 62 nci maddesine gore kesin teminat1 gelir 
kaydedilir ve cari kiralama donemine ili~kin (9 ayhk veya 12 ayhk) kira bedeli tazminat olarak tahsil 
edilir. 

t) Sozle~mede taraflarm ihtilaf1 halinde Gebze Mahkemeleri yetkilidir. 

i~LETiLMEK UZERE iHALESi YAPILACAK OKUL KANTiNLERi VE TESPiT 
KOMUSYONUNCA BELiRLENEN MUAMMEN BEDELLERi 

S1ra 
No 

1 

2 
3 

OkulunAd1 

<;ay•rova 15 Temmuz 150+20 Kantin 
~ehitler Fen Lisesi 
Sekerpmar imam Hatip 0.0. 210+20 Kantin 

Muhammen 
Bedel 
(9 Ayhk) 
45 .900,00. TL. 

Ge9ici 
Teminat 
Tutan 

1.377.00TL. 

41.400.00. T.L 1.242.00.TL 


