
ANDIRIN iLc;E MiLLi EGiTiM MUDURLUGU 
CUMHURiYET iLKOKULU 

KANTiN i$LETME (KiRALAMA) iHALE iLANI 
i1gemiz Merkez Cumhuriyet ilkokulu Kantini, i~letme Hakkl Sahibi Cumhuriyet ilkokulu Okul 

Aile Birligince, 2886 SaYlh Devlet ihale Kanununun 51.g ve 35.d maddesi geregince pazarhk usulu 
He kiraya verilecektir. 

ihale 17/10/2017 ISab giinii sa at 14:00'te Andlnn il~e Milli Egitim Miidiirliigiinde( $ube Miidiirii 
Odasmda) yapdacaktlr. 

iHALENiN KONUSU VE BA$VURUYA iLi$KiN HUSUSLAR 
1-i~ Sahibi idareye ili~kin Bilgiler 

a) i~ sahibi idarenin: 
Adl Andmn ilge Milli Egitim MudurlUgu 
Adresi Pmarba~l Mah. Hukiimet Cad. Hiikiimet 

Konagl Kat:2 1 Andmn 
Telefon numarasl 03442164650 
Faks numarasl 03445612349 
Elektronik posta adresi andirin46@meb.gov.tr 

b)istekliler, ihaleye ili~kin bilgileri yukandaki adres ve numaralardan gorevli personelle irtibat 
kurmak suretiyle temin edebilirler. 
2-ihale Konusu i~e ili~kin Bilgiler 
ihale konusu i~in: 
a) Adl Andmn Cumhuriyet ilkokulu Kantin i~letme 

(Kiralama) i~i 
b) Kantin Yeri ve M2'si varsa pafta,ada ve Okulun zemin katmda 25 m2'lik alan 

parsel numaraSl 
c) ihale edilecek kantinin mevcut durumu Okulun zemin katmda 25 m2 'lik alan 
d) ihale edilecek Okulun Adresi Pmarba~l Mah. Cumhuriyet Yolu Caddesi No:29 

ICumhuriyet ilkokulu 1Andmn 
e) Telefonu 
f) ihale edilecek okulun ogrenci saYlsl ve tiiI~tg~~;~2I~~~#9~ 

Ogrenim Durumu 
g) Tespit edilen Muhammen Bedel (Bir ~[~f~Qt6Q(~!';JJ~~Qilt~~I~j¥~,~~rti]~;'~W~r~ Lirasl ) 

yIlhk tahmini i~letme bedeli.) 
h) Varsa tespit edilen Dem.irba~ Bedeli 
I) Ge9ici Teminat Bedeli jstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 den az olmamak 

iizere kendi belirleyecekleri tutarda ge9ici teminat 
vereceklerdir. 

i) Diger T eminatlar ihaleyi alan ki~iden % 6 Kesin Teminat ahmr. 

Yiiklenicinin degi~mesiyle, onceki miistecir tarafmdan okul kantinine yapIlan sabit tesis masraflarml 
kullanlm siiresi ve amorti;5man dikkate ahnarak Okul, birlik ve ilgili mesiek odasl temsilcisinin 
gerektiginde bilirki~i katIhmlyla oIu~turulan komisyonca takdir edilen meblag eski yiikieniciye yeni 
yiiklenici tarafindan odenir. 

3-ihaleye ili~kin BUgiler 
ihaleye ili~kin bilgiler: 

a) Thale usulii pazarlIk usulii (2886 S.K.- 51 g) 
b) ihaIenin yapllacagI adres Pmarba~l Mah. Hiikiimet Cad. Hiikiimet 

KonagllKat:2-Andmn 
(~ube Miidiirii Odasl) 



ihale DokuI11ammn Goriilmesi ve Temini 
1. ihale dokumam a~aglda belirtilen adreste bedelsiz olarak gorulebilir. Ancak, ihaleye katllacak 
isteklilerin, idarece onayh ihale dokumamm satm almasl zorunludur. 

a) ihale dokumanmm gorulebilecegi yer AndInn ilye Milli Egitim Mudurlugu WEP 
Sitesi/Okulun ilan Panosu 

b) ihale dokilmammn satm almabilecegi AndInn iIye Milli Egitim Mudur1i.igi.ilDestek 
yer Hizmetleri Bo1i.imii 

c) ihale dokumanl satl~ bedeli (varsa vergi 50.00 (Elli Turk Lirasl ) dlr. ihale dokumamm 
dahil) satm almak isteyenler bedelini T .C.Ziraat 

Bankasl Andlnn Subesi TR03 0001 0003 
6474 3488 8450 01 nolu hesaba 
yatlracaklardlr. Bankadan alacaklan dekontla 
AndInn ilye Milli Egitim Mudi.irlugunden 
~artnameyi temin edeceklerdir. 

2. istekli ihale doki.imamm satm almakla, ihale dokumanml olu~turan belgelerde yer alan ko~ul ve 
kuraUan, kabul etmi~ saYlhr. 

ihaleye il4'kin Bel.gelerill Verilecegi Yer, 
Son Ba!jl'uru Tarill ve Slltlti, i1tale Tar/hi ve Saati 

1. ihaleye ili~1dn Be/ge/erin verilece/"jiyer ,'i.'on bmjvuru forih I'e :mati, iJuile Tarihi ve /iaati : 
a) ihaleye ili~kin Belgelerin verilecegi yer Andmn ilye Milli Egitim Mudur1i.igul 

Destek Hizmetleri Bolumii 
b) Son b~vuru tarih ve saati· 17/1012017 - 14.00 
c) ihaleTarihi ve Saati 1711012017 - 14.00 

2. istekliler ihaleye ili~kin belgeleri, son ba~vuru tarih ve saatine kadar yukanda belirtilen yere bizzat 
elden teslim edeceklerdir. Son ba~vuru saatine kadar idareye teslim edilmeyen ihaleye ili~kin belgeler 
degerlendirmeye almmaz. 
3. idareye verilen veya ul~an ihale belgeleri, herhangi bir sebeple geri ahnamaz. 
4. ihale iyin tespit olunan tarih tatil giiniine rastlaml~sa, ihale tatili takip eden ilk i~ gununde aym yer 
ve saatte yapIllr. 
5. Cah~ma saatlerinin sonradan degi~mesi halinde de ihale yukanda belirtilen saatte yaplhr. 
6. Saat ayarlarmda, Ti.irkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayan esas ahmr. 

iHALEYE KATILACAK Ki~iLERDE ARANILACAK ~ARTLAR 
1- T.e. Vatand~l olmak, 
2- Bu $artnamenin 7. maddesinde belirtilen ihaleye katllamayacak durumda olmamak ve 8. 

maddede sayllan Yllsak fiil ve davram~larda bulunmaml~ olmak, 
3- Yuz kizartlcl bir sUytan hukum giymemi~ olmak (Okul Aile Birligi Yonetmeliginin 20. 

maddesinde sayllan sUylardan hukum giymemi~ olmak) 
4- Ba~ka bir kantin i~letiyor olmamak, 
5- ihalesine katlldlgl okulun servis ta~lmaclhgml yapmamak 
6- $irketler, demekler, vaklf ve birlikler ile daha once sozle~me ~artlanna uymayan ve 

sozle~meyi tek tarafh olarak fesheden ~ahlslar ihaleye katIlamazlar. 
7- Saghk yonunden sakmcah olmamak. 
8- Okul Aile Birligi Yonetmeliginin 20.maddesi geregince katlhmcIlardan oncelikle 

kantin i~letmeciligi Ustahk Belgesi istenir. Ancak katIhmcIlardan hi~birinde Ustahk 
Belgesi bulunniamasl durumunda kalfahk, i~yeri a~ma belgesi, kurs bitirme 
belgelerinden en az birine sahip olma ~artl aramr.(Belgenin Ash Olmasl gereklidir.) 

9- ihaleden men yasagl bulunmamak, 



iHALEYE KA TILMAK i<;iN KOMiSYONA SUNULMASI GEREKLi BELGELER 
isteklilerin, a~aglda istenilen belgeleri ba~vuru mektubu ekinde bir zarfa (veya pakete) 

koyarak, zarfm Uzerine istekli adl soyadl ve tebligata esas olarak gosterecegi aylk adresi ve ihale 
konusu i~in adml aylkya yazarak, zarfm yapl~tmlan yerini (istekli tarafmdan) imzalayarak, iki dosya 
halinde as" ve fotokopi olmak iizere sunrnalarl zorunludur. 

a) ikametgah ilmuhaberi 
b) Niifus Ciizdanl Fotokopisi 

c) Savclhktan ahnrnl~' Sablka Kaydl 
y) Tek Tabipten ahnrnl~ Saghk Raporu 
d) Mesleki Yeterlilik Belgesi. Okul Aile Birligi Yonetmeliginin 20.maddesi geregmce 

kabhmcIlardan oncelikle kantin i~letmeciligi Ustahk Belgesi istenir. Ancak katIhmcIlardan 
hi~birinde Ustahk Belgesi bulunmamasl durumunda i~yeri a~ma belgesi, kalfahk, kurs bitirme 
belgelerinden en az birine sahip olma ~artl aramr. 

e) ihalesi yapllan okulun servis ta~lmaclhgml yapmadlgma dair belge.(iIgili Okul 
MUdUrlUgUnden almacakttr.) 

f) Geyici Teminat' istekliler Muarnrnen Bedelin en az %3 oranmda geyici teminat 
yatlracaklardtr. Bu miktardan az oranda geyici teminat veren isteklilerin teklifleri degerlendirrne dl~l 
blrakllacaktlr. Geyici Teminat istenilen miktardan fazla olabilir. Geyici teminat dekontlarmm ihale 
ba~vurusu kapsammda· degerlendirrneye almabilmesi iyin, ait oldugu ihalenin adl aylkya yazllml~ 
olacakttr. ) 

g) ihale dokUmanmm satm almdlgma dair banka dekontu. (ihalenin adl dekontta aylk olarak 
belirtilecektir. ) 
h) ~ekli ve iyerigi bu ~artnamede belirtilen Teklif Mektubu 
l)Noter Tasdikli imZa Beyannamesi 
i)Vergi Borcu bulunrnadlgma dair beIge 
j)Kesinle~mi~ Sosyal Giivenlik Prim Borcu olmadlgma dair ilgili kurumlardan son 3 ay iyinde 
ahnrnl~ beIge. 
istekliler, yukanda istenilen belgeleri, ~artnamede belirtilen usullere uygun olarak kapah zarf 

iyerisinde ve suresi dahilinde ilce Milli Egitim Miidiirliigii ihale Komisyonu Baskanhgma 
sunacaklardlr elden teslim edeceklerdir. 

Andmn iIye Milli Egitim Miidiirliigii 


