
(:ay1rova il«;e Milli Egitim Miidiirliigli 
Kantin i~letme (Kiralama) ihale ilan 

Milli Egitim Bakanllgma ait Kocaeli iti <;aytrova il9esi ta~mm11z mal tizerinde bulunan 
<;:aytrova Ktz Anadolu imam Hatip Lisesi 68 m2 okul kantinin Milli Elgitim Bakanllgt Okul Aile 
Birligi Yonetmeligi geregi okul aile birligi adma i~letme hakkmm verilm si (kiralama) ~artnamenin 
konusunu olu~turmaktadu·. 

ih;emiz <;:aytrova Ktz Anadolu imam Hatip Lisesi kantinini i~letmesi (kiralanmas•) 
2886 sayllt Devlet ihale Kanununun 35d, 50 ve 51/g maddeled geregince ihale edilecektir. 

1) iDARENiN 

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

2) iHALE KONUSU iSiN 

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

e) Ayllk muhammen bedel 

3) iHALENiN 

: <;aytrova il9e Milli Egitim MUdUrli'gU 
: 0262 658 19 00, Faks: 0262 658 19 0 I 
: www.cayirova4l.meb.gov.tr 

: KANTiN KiRALAMA(iSLETME) iSt 
: Kant in ' in bulundugu yer. 
: Kantin yerinin fiilen teslim edildigi 'arihten itibaren 
: Kantin yerinin fiilen teslim edildigi 'arihten itibaren 
I (bir) ylldu·. 

: Ekli listede belittilmi~tir. 

a) Yaptlacag1 yer : <;:ay1rova il.;e Milli Egitim Miidiirliigii Toplantt Salo u 
b) Tarihi ve saati : 31.03.2020 Sah giinii Saat: 11:00 
4)iHALEYE KA TILACAKLARDA ARANACAK SARTLAR 

a) T.C.Vatanda~t olmak, 
b) YUz ktzatttct bir stu;tan htiki.im giymemi~ olmak. 

5) iHALE KOMiSYONUNA VERiLECEK BELGELER (Asd Belg~ Olacaktlr): 

a) ikametgah ilmtihaberi (it stmrlan i9erisinde son altt aydtr oturuyor olmak), 

b) NUfus clizdan fotokopisi, 

c) Sabtka kaydt (son 1 ay i9erisinde almmt~ olacakttr), 

d) Hijyen Belgesi , 

e) Okul Aile Birligi Yonetmeliginin 20. maddesine gore yapllacak ihale ve i~ emlerde katlltmcllardan 
Ustahk Belgesi veya 05/06/1986 tarih ve 3308 say1h Mesleki Egitim Kanhnu hiikiimlerine go1·e 
kantincilik alanmda i eri a rna bel esi iiksek o-t·etim di lomas• olanta 1 bel esini ibraz etmek 
zo ru ndad1r) olma sartl ai .. mr. Ancak kat1 II me Jiardan h icb irisinde yu kan ~ ad 1 g"''en bel ge lerin 



bulunmamas1 durumunda kalfal!k, i~yeri ayma belgesi, kurs bitinne belg lerinden en az birine sahip 
olma ~a1t1 aramr. ihalede oncelikle ustal!k belgesi ve i~yeri a9ma belgesi (yi.iksek ogretim diplomas! 
olanlar belgesini ibraz etmek zorundadn") olanlar degerlendirilecektir. 

f) ilgili esnaf odasmdan adma kayith okul kantin i~letmesi ol,adtgma ve ihalelerden 
yasaklama karan bulunmadtgma dair ahnacak beige. Aynca Elr ktrik ve Su Aboneliginin 
kantin i~letmeci si tarafmdan tizer ine almmas1, demirba~ olarak binaya yap!lan harcamalarla ilgili 
herhangi bir hak talep edilmeyecek olup okula hibe edilecektir. Ki~inin bu konularla ilgili noter 
beyanmda bulunmas1 gerekmektedir. 

g) Ge9ici teminat mektubu veya Ge9ici teminatm Bankaya yatmld1gma dair r ekont. 

h) Sartname (ihaleye katdacak isteklilerin, ii.;e Milli Egitim Miidiirliigii~iin T.C.Ziraat Bankast 
<;ay11·ova ~ubesindeki 50550028-5002 nolu hesaba 100,00-TL. yatmp f anka dekontunu ibraz 
etmek suretiyle it~e Milli Egitim Miidiirliigiinden ihalenin idari ve tekni ~artnamesini almalan 
ve ~artnamenin ileti~im bilgiled yaztlarak imzalanmast zorunludur.) 

1) ihalesine kat!ldigi okulun servis ta~nnaciiigi yapmad1gma dair yaz1. (Okul idaresinden almacakt1r) 

i) Vekalet ile ihaleye kat!lnn olmayacaktir. 

j) ihale komisyonuna verilecek belgeler hazirlandiktan sonra bir zarfa kamila ak, tizerine zarf1 veren 
ki~inin adt soyadt, ileti~im bilgileri ve ilgili okulun adt yaz!l1p parafla1 acak olup, (bu bilgiler 
yaz!lmayan dosya lar i~ leme a lmmayacakt1r.) 

k) ihale, 2886 say!l1 ~anunun 50. Maddesi(Pazarl1k usuiU ile yap!lan ihaleler1 teklif almmas1 belli bir 
~ekle bagl! degildir. Ihaleleler, komisyon tarafmdan i~in nitelik ve geregine . ore bir veya daha fazla 
istekliden yaz!l1 veya sozli.i teklif almak ve bedel tizerinde anla~mak suretiyl yap1l!r.)'nde belirtildigi 
~ekilde yap1hr. Tekliflet·; ihale saatinde, ihale komisyonu huzurunda 5. maddede belirtilen belgelerden 
ayn olarak verilecektir. Saat ayannda TRT Kurumu saati esast1r. 

I) Verilen tekliflerin muhammen bedelden dti$tik ve tekliflerin e$ t olmast durumunda 
kattltmctlardan yeni teklifler almacaktlr. 

m)YIII!k tahmini kira bedelinin % 3' tine tekabtil eden ge9ici teminat t tan ii9e Milli Egitim 
Mi.idi.irltigtini.in T.C.Ziraat Bankast <;aytrova ~ubesindeki 5055002S-5002 nolu (IBAN : 
TR61 000 I 000817505500285002 ) hesabma yatmlacakt1r. I 
n) Kesin teminat bir ydhk kira bedelinin% 6'sma tekabi.il eden miktardn·. N kit olarak ilgili okulun 
Okul Aile Birligi hesabma yatmlacakt1r. 

o) ihale sonuyland1ktan sonra (ihalenin yapildigi gi.i n ve cumartesi, Pazar dahil olmak i.izere I 0 (on) 
gi.in iyinde kati teminat yatmlarak sozle~menin imzalanmasi gerekmektedir. 

6) Mani bir halin vukuu bulmas1 durumunda ihale komisyonu duyuruyu yapar k ihaley i belirtilen gi.in 
ve saatin d1~111da yapmakta serbesttir. 

p) Belgeler ~artnamede aytklandtgt ~ekli ile haztrlanarak <;aytrova i19e M lli Egitim 
Mi.idurltigune 31.03.2020 Sah giinii saat lO.OO'a kadar imza kar~thgmdia teslim edilecektir. 
Belirtilen gtin ve saat(31103/2020 Sah_giinii saat lO.OO)a kadar dosyay1 t . slim etmeyenler 
ihaleye kattlamazlar. 



r) 2886 Saytll Devlet ihale Kanununun 31 nci maddesine gore iHALE KAR!ARLARININ ONAYJ 
veya iPTAL EDiLMESi : ihale komisyonlan tarafmdan alman ihale kararlar , ita amirlerince karar 
tarihinden itibaren en gev 15 i~gi.ini.i ivinde onaylantr veya iptal edilir. ita am rince karar iptal edilirse 
ihale hi.iki.imsi.iz saytltr: 

s) Sozle~me imzalandtktan sonra kiracmm fesih talebinde bulunmast , ki ·a donemi sona ermeden 
faaliyetini durdurmast, kiralanan yerin amact dt~mda kullanmast, taahhUdi.i,li.i sozle~me hi.iki.imlerine 
uygun olarak yerine getirmemesi veya izin ve ruhsatlann her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi 
hallerinde kira sozle~mesi , birlik taraf11~dan fesh edilerek aynca protesto <;e\kmeye ve hliki.im almaya 
gerek kalmakstzm 2886 Saytlt Devlet !hale Kanununun 62 nci maddesine gore kesin teminatt gelir 
kaydedilir ve cari kiralama donemine ili~kin (9 ayltk veya 12 ayltk) kira be<lleli tazminat olarak tahsil 
edilir. 

~) Sozle~mede taraflann ihtilaft halinde Gebze Mahkemeleri yetkilidir. 

i~LETiLMEK UZERE iHALESi Y ~PILACAK OKUL KANTiNLE~ VE TESPiT 
KOMUSYONUNCA BELIRLENEN MUAMMEN BEDELLERI 

Stra 
No 

2 
3 

Okulun Adt 

<;aytrova Ktz Anadolu imam 4 70 
Hati Lisesi 

Kant in 

Muharnmen 
Bedel 
(9 Ayhl ) 

il<;e 

Ge<;ici 
Teminat 
Tutan 

I , 188,00 TL 


