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C;UBUK KAYMAKAMLIGI 

ilye Milli Egitim Mtidtirltigti 

KANTiN iHALESi ~ARTNAMESi 

MADDE-l- i~ Sahibi idareye ili~kin Bilgiler 

idarenin adl : ~ubuk il~e Milli Egitim Miidiirliigu 
Adres : Yavuz Selim Mahallesi Hiikiimet Caddesi Park Sokak No:7 ~ubuk/Ankara 
Telefon : 837 00 47 /11 

MADDE-2-ihale edilecek okul kantini- . 

S.NO 

_ ._- -

1 

OKUL ADI 
iHALE 

EDiLECEK 
YER 

YILLIK 
MUHAMMEN 

KiRA 
BEDELi 

GEC;iCi 
TEMiNAT 

BEDELi 

OGRENCi 
SAYISI & 

PERSONEL 

iHALE 
SAATi 

YUNUS EMRE 
ANADOLU LisESi Kantin 21.250,00 TL 637,5 TL 485 10:00 

MADDE-3-ihale ile ilgili Bilgiler 


ihale Usulti : Milli Egitim BakaniIgmm 09.02.2012 Tarih ve 28199 Saylll Milli Egitim Bakanligl Okul- Aile 

Birligi Yonetmeligi 20.Maddesi htiktirnleri dogrultusunda, 2886 Sayill Devlet ihale Kanunu 51/g maddesi 

geregince yapilacaktlr. 


ihalenin yapilacagi Adres : ~ubuk il~e Milli Egitim Miidiirliigii 

ihale Tarihi : 24/0412017 

ihale Saati : lO:OO'da 


MADDE- 4- ihale Dokiimanmm Goriilmesi ve Temini 

4.1.ihale doktimam a~aglda belirtilen adreste bedelsiz olarak gortilebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek 

olanlann, idarece onayh ihale doktimamm idareden almasl zorunludur. 

a) ihale doktimammn gortilebilecegi yer: 

~ubuk il~e Milli Egitim M iidiirliigii Ek Bina (Ogretmen Evi - Stratej i Geli~tinne -1 i~letmeler 

Boliimii) 
b) ihale doktimammn gortilebilecegi internet adresi: cubuk06@meb.gov.tr 
c) ihale doktimammn almabilecegi yer: 
~ubuk il~e Milli Egitim Miidiirliigii Ek Bina (Ogretmen Evi -i~letmeler Boliimii) 

y) ihale doktimam satl~ bedeli: ihaleye katilacak isteklilere idarece onayh ihale doktimam ticretsiz 
verilecektir. 
4.2. ihale doktimamm almak isteyenler, ihale doktimamm olu~turan belgelerin ashna uygunlugunu ve 
belgelerin tamam olup olmadlgml kontrol eder. Bu incelemeden soma, ihale doktimamm olu~turan belgelerin 
tamamlnm ashna uygun olarak teslim almdlgl istekli tarafm idarece hazlrlanan tutanakla imza altma ahmr. 

MADDE- 5- ihaleye KatIlmak i~in istenilen Belgeler 
a) Ziraat Bankasl C;ubuk ~ubesi nezdinde ki TR06 0001 0000 06 14063792-5013 nolu (Kantin) Ge~ici Teminat 
hesabma, kiralanacak okul kantininin ismi belirtilmek suretiyle Yllhk muhammen bedelin % 3'ti kadar geyici 
teminatm yatmldlgma dair banka dekontu veya herhangi bir bankadan ahnacak Teminat Mektubu.(Ash) 
(2886 sayill Devlet ihale kanununda ~6.maddesinde belirtilen degerler teminat olarak kabul edilecektir.) 
b) Ntifus ctizdam arkah onlti fotokopisi, 

c) ikametgah ilmtihaberi (Ash, bir ay geyerli) 

d) Cumhuriyet Ba~savci1lgmdan ahnml~ olan sablka kaYlt belgesinin ash 
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e) Herhangi bir saghk kurulu~undan ahnaeak portbr muayenesi (1-bogaz kUltUru 2-akci'~er g$;[Igi <3'':-gait2i 
f) Kantin i~letmeeiligi UstalIk Belgesi, i~ Veri A<;:ma Belgesi , Kalfahk Belgesi, Sertifik~ ·veya.,.~iJ:rs...$·itir:r.ti..' 
Belgesinden birisinin ash veya onayh sureti, ( Kantin kiralama ihalelerinde katlhmedardan J0:'~sieki Egil1'" 
Kanunu 3308 Saydl Kanun huklimlerine gore kantineilik alamnda Ustahk Belgesi ,·~afth .;ah~r. 
Katlhmellardan Ustahk Belgesi olan isteklilerin belgesi tamam olmasl durumunda diger~amrmellarm 
evraklan degerlendirmeye ahnmayaeaktlr. Ustahk Belgesi ile i~ Veri A<;:ma Belgesi veya Usta Ogretieilik 
Belgesi olanlar aym statUde degerlendirileeektir. Bu statUde teklif verenlere ait belgelerin eksik olmasl 
halinde slraslyla kantineilik alamnda kalfahk, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma ~artl 

aranaeaktlr.) 

g)ihaleye katdaeaklardan Ankara Kantineiler odasmdan adma kaylth kantin i~letmesi bulunmadlgma ve 
ihaleden men yasagl olmadlgma dair beIge (Ash) yeni tarihli (ilamn yaym tarihi ile ihale tarihi arasmdaki 
tarihlerde) olaeaktlr. 
h) Ogrenim Belgesi Ash veya noter onayh sureti (En az ilkokul veya ilkogretim okulu mezunu olmayanlar bu 
ihaleye katdamazlar) 
I) istekli tarafmdan ~artnameyi "okudum tum ~artlan kabul ediyorum" diye yazllarak, imzalanml~ idareee 
duzenlenen ~artname ornegi . 
j) Usulune uygun olarak hazlrlanml~ Teklif Mektubu, Katlhmellann istenilen belgeleri belirtilen ihale 

tarihi ve saatine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Posta kanah ve ihale ba~lama saatinden soma 
yapdaeak ba~vurular kabul edilmeyeeektir. Ba~vurular katdlmel veya vekili tarafmdan (Noterden 
Veka.letname ibrazl olan) bizzat yapdaeaktlr. Belgeleri eksik olan katlhmedann baFurulan iptal edileeek, 
degerlendirmeye almmayaeaktlr. 
k) Okul idaresinden ahnml~, Okul kantinini veya kantin yerini Gordugune Dair Yer Gordu Belgesi, Ash -
Tekliflerin degerlendirilmesinde, isteklinin i~in yapdaeagl yeri ineeledigi ve teklifini buna gore hazuladlgl 
kabul edilir. 

MADDE-6- Ba~vuru dosyasmm hazlrlanmasl ve sunulmasl: 

Son ba~vuruda bulunma tarihi ve saati: 24/04/2017 saat 09:30'a kadar 

Ba~vurulann sunulacagl yer: C;ubuk iI<;:e Milli Egitim MudurlUgU Ek Bina (Ogretmen Evi -Strateji 
Geli~tirme -1 i~letmeler Bolumu) 

Muracaat Zarfmm Hazlrlanmasl: 2886 SaYlh Devlet ihale kanununun 37 nei maddesinde a<;:lklandlgl 
~ekilde Bu ~artnamenin 4.maddesinde belirtilen istenilen evraklar ve Teklif mektubu (Teklif mektubu i<;: 
zarfa konularak agzl kapatdaeak ve ul;erine katlhmemm adl soyadl a<;:lk adresi ile teklifin hangi i~e ait oldugu 
yazllarak zarfm kapatdan klsml imzalamr.) Tam ve eksiksiz olarak Buyuk bir zarfa konularak kapatllaeak ve 
zarfm uzerine isteklinin adl soyadl a<;:lk adresi ile teklifin hangi i~e ait oldugu yazllarak zarfm kapatdan klsml 
istekli tarafmdan imzalanlr. 

Tekliflerin sunulmasl: Teklifler 2886 Say1l1 Devlet ihale kanununun pazarhk usulU ba~hkh 50, Madde 
hUkmu geregi komisyon tarafmdan bir veya daha fazla istekliden kapah teklif almak ve son teklifler uzerinde 
anla~mak sureti ile yapllaeaktlr. 
Kapah Teklif Usu.lu ile yapII~m artlrma ihalelerinde; ge<;:erli en yuksek teklifin altmda olmamak uzere 
oturumda hazlr bulunan isteklilerden sozlil ve yazdi teklif ahnmak suretiyle ihale sonu<;:landmhr 
Aneak, ge<;:erli teklif saYISlmn u<;:' ten fazla olmasl durumunda bu i~lem , ge<;:erli en yliksek teklif, uzerinden 
oturumda hazlr bulunan en yuksek u<;: teklif sahibi istekli ile bu u<;: teklif ile aym olan bir den fazla teklifin 
bulunmasl halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapllu. 
Komisyon, uygun gordugu her a~amada oturumda hazlr bulunan isteklilerden yaZlh son tekliflerini alarak 
ihaleyi sonu<;:landlrabilir. Bu husus ihale komisyonunea ikinei bir tutanakla tespit edilir. 
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MADDE-7 ihaleye KatIlamayacak Olanlar: 
1- ihaleye komisyon ba~kam ve uyeleri ile okul aile birliginin yonetim _ 
uyelerinin uyuncu dereceye kadar yakmlan katllam az, ~ fI> ' 3 :; :; f[J 

2- 5237 saylll Turk Ceza Kanununun 53 uncu maddesinde belirtilen sureler geymi~ olsa 'kl7;~~ 2 ~~leii~ 
bir sUytan dolaYI bir yll veya daha fazla sureyle hapis cezasma ya da affa ugraml~ "Wl)."oo\i:/tin 
guvenligine kar~l sUylar, Anayasal duzene ve bu duzenin i~leyi~ine kar~l sUylar, milli savunma sUylar, 
devlet slrlanna kar~l sUylar ve casusluk, zimmet, irtikap, rti~vet, hlrslzhk, dolandmclhk, sahtecilik, guveni 
kotliye kullanma, hi1eli iflas, ihaleye fesat kan~tlrma, edimin ifasma fesat kan~tlrma, sUytan kaynaklanan mal 
varllg1 degerlerini aklama veya kayakydlk ve aym Kanunun Cinsel Dokunulmazhga Kar~l SUylar ba~hkh 
ikinci Klsmmm Altmci Bollimunde duzenlenen maddelerdeki sUylardan mahkflm olanlar ile T.e. Vatanda~l 
olmayanlar ihaleye katllamazlar. 
3-ilimizde daha once kantin ihalesine katllip taahhudunden vazgeyen sozle~me imzalamayan 
istekliler ihaleye katllamaz. Katlldlklan tespit edilenlerin sozle~meleri fesih edilerek kati 
teminatlan idareye gelir kaydedilir. 
4- Daha once herhangi bir okulun kantin veya yemekhane i~letmeciligi ihalesini kazamp 
i~letmecilik yaparken, kendi kusurundan dolaYI idarece sozle~mesi feshedilenler bu ihaleye 
katllarnaz. Bu durumda olup; ihale uzerinde kalan isteklinin durumunun tespitinde 
teminatlan gelir kaydedilecek sozle~meler fesih edilecektir. 
5- ihaleye $irket, dernek, vaklf vb tlizel ki~iler, kurumlar ve basit usul vergl mukellefleri 
katdamazlar. ihalelere sadece geryek usulde gelir vergisi mukellefi olmaYI kabul eden geryek 
ki~iler kabul edilecektir. 
6-Adma kaYltll herhangi bir kantin i~letmesi (Okul, Oniversite, hastane, kurum, yurt, ozel vb) 
bulunanlar ile Kantinciler odasl uyeleri ihalelere katllamazlar. 

MADDE-8 ihaleye Kahlacaklar 
1- ihalcye sadece geryek usulde gelir vergisi mukellefi olmaYI kabul eden geryek ki~iler bizzat 

veya vekilleri vasltasl ile katdacaktlr., 

MADDE-9- Teminatm Verilmesi 

GelYici Teminat: ihaleyi kazanamayan katlhmcllann geyici teminatlan sozle~me yaplldlktan soma 

kendilerine iade edilecektir. 

Kati Teminat: ihaleyi kazanacak i~leticiden ayhk kiranm (9) dokuzla yarpllmasl ile bulunacak yllllk 

sozlqme bedelinin % 6 'SI kadar kesin teminat ahnacak olup, kesin teminat sozle~me imzalanrnadan ilye 

Milli Egitim Mudurlligunun Ziraat Bankasl (:ubuk $ubesi nezdinde ki TR06 000100000614063792-5013 No 

lu (Kantin) hesabma okulun ve kiralanacak yerin cinsi (kantin) de belirtilerek Nakit olarak yatmlacaktlf. 

( 2886 saylll Devlet ihale kanununda 26. Maddesinde belirtilen degerlerde kati teminat olarak kabul 

edilecektir. ) 


MADDE-I0-0zel Hiikiimler: 

1- Sozle~me suresi ihale karanmn i~leticiye teblig tarihinden itibaren 12 ayllk sureyi kapsar. 

2- Ydhk kira bedeli ayhk kira bedelinin ( 9) dokuzla yarpllmasl sonucu bulunacak miktardlr. 

3- ihaleyi kazanan i~letici, Kantinciler Odasma uye degil ise, I (bir) ay iyerisinde uye olmak 

zorundadlf. Aksi halde i~letmecilikten vazgeymi~ sayllacak ve sozle~mesi fesih edilecektir. 

4- istekli sozle~me imzaladlktan soma geryek usulde vergi mukellefi oldugunu kamtlayan 

belgeyi ve Ankara Kantinciler Odasma kaylt olduguna dair belgeyi I (bir) ay iyerisinde ilye 
Milli Egitim Mudurlligune ibraz edecektir. Etmeyenlerin sozlqmeleri fesih edilerek kati 
teminatlan irat kaydedilecektir. 
5- ihaleyi kazanan i~letmeci, ihale karan kendisine tebliginden soma kantin i~letmeciliginden 
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vaz~cytigi, 7 (yedi~ i~ .g?nu . iyinde .?erekli .~.artlan yerine. .geti~ip SOzl./~n:~,~~~~a~~lgl 
takdIrde. ~~llrml~ oldugu gey~.cI temma.tl ve so~le~meYI. ~I?zalama~la bIrl1~te 11k altl a~JYIR$~~~~fif~Cll~... . ~n 
vaz?eytigi ya . da so~I~~meYl fes~h ett~gl taktlr.de Ise . yatlr~l~ . ~~Ji~~~~ ...G~h~sm 
temmall (YIlllk bra bedel1nm % 6'SI) lade edllmeyerek Idareye gellr kay~e1,il}r:' n'!ht ~ dut,umda 
ihal~_idare tarafmdan bel.irlenecek bir tarihte yeniden yaplla.caktIr: . . ':i'<.......:~·~3~' 
6- Dlger taraftan kendl kusurundan dolaYl sbzlqmesl feslh edllen 1~letmecI ~"t' Ihalelere 
giremeyecegi yonunde i~leticiye bir yll sure ile men yasagi konularak bu durum Ankara Kantinciler Odasl 
Ba~kanllgl'na bildirilecektir. 
7- Yaz tatilinde (Haziran, Temmuz ve Agustos aylannda) kira al1nmayacaktlr. 
8- ihaleyi kazanan i~letici kantin· / yemekhaneyi bizzat yall~llracak olup, hiybir suretle devir 
veya temlik yapamaz. 
9- i~bu ~artnameden dogacak biitun vergi, resim ve harylar ihale iizerinde blrablan i~leticiye 
aIttlr. ihaleyi kazanan i~letici Maliye Bakanllgi Gelirler Genel Mudurliigunce yaymlanan 
05.08 .2004 tarih ve 11 no lu kurumlar vergisi sirkiileri geregi Okul-Aile Birligine odeyecegi 
kiramn iizerinden % 18 oramnda hesaplanacak KDV'yi bagh oldugu vergi dairesi 
miidiirltigiine her ay beyan ederek odeyecektir. 

10-ihaleyi kazanan i~letici Okul Aile Birligi ybnetmeligi eki (EK-2) sbzle~me "Ozel $artlar" 
I.Maddesi hukmii geregi eski i~letmecinin kantine yapml~ oldugu sabit tesis masraflanm 1 ay 
iyerisinde odemeyi ~imdiden kabul, beyan ve taahhiit eder. . 
ll-i~bu ihale ~artnamesinden dogacak anla~mazllklarda Ankara mahkemeleri yetkilidir. 

MADDE-ll Sijzle~me Feshi 
idare bu ~artnamede belirtilen hususlara uymayan i~leticinin sbzle~mesini Fesih eder ve kati teminatmi 
idareye gelir kaydeder. ihale uzerinde bIrakllan ki~inin bu ~artnamedeki hususlan yerine getirmemesi 
durumunda sbzle~me kendiliginden fesih olur. Bu durumda ihaleyi kazanan ki~i hiybir hak talep edemez. 

MADDE-12: 
i~ bu ~artname ve eklerinde yazllI bulunrnayan hususlarda 2886 SaYIh ihale kanunu ve 16.12.1984 Tarih ve 
18607 SaYlh resmi gazetede yaymlanarak yiirurltige giren Devlete Ait Ta~lnrnaz Mal Sall~, Trampa, Kiraya 
verme, Miilkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecri misil ve tahliye yonetmeligi hiiktimleri uygulamr. 

MADDE-13 : $artname ile ilgili do~ya ilye Milli Egitim Mudiirltigii kantin i~leri boliimiinde gorulebilir. 
ihaleye girecek istekliler ~artnameyi aimasl zorunludur. 

MADDE-14: idare ihaleyi yapip yapmamakta ve diledigine vermekte serbesttir. 

MADDE-15: Keyfi olarak ilan edilir. 

C;ubuk il~e ~n i _.,
~·e1VJ.iidiirii 


isteklinin 

AdJ 
SoyadJ 
irnza 
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