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şAHiNBEv iLçE MiLLi EĞiTiM Mü»ünı-üĞü

ilkokr

u

Müdürliiğünütr Kantin İşletme İjine Ait Kiralama işlemleri ihale ilanı

Madde 1. ihaİe konusu iş; Gaziantep ili Şüinbey ilçe Milli Eği.im Müdür|üğüne bağlı 24
09,/02/2012 tarihli Milli Egitim Bakantlgt okul Aile

Kaslm llkokulu Müdürlüğünin kantini,

Birliği Yönctmeliği çerçevesinde üçiincü şalııslara kiralamak sureliyie iŞletilecektiİ.
]\{adde 2. Söz konusu okul kantini 08/09/]993 tarihli ve 2886 sayllı Deviet ilıale Kanunu'nun
35/d ve 51/g maddeleri gereğince pazarlık usulü i]e kira),a verilir ve kiralamada taraflaİca sözleşme
düzenlcnir.

Madde 3. Pazarlığa konu olan kantinin buiundu_ğu;

A)

Kurum,ın Ad,

ilçe
c) Kira Te§piti Ko.ni§yoncr
Belirlen€n Aylük Muhımmen Bedel
d) ihalenin Yıpılacağı Tırih/Ssıt
e) İhalenin YspIlacağl Yer
0 Öğrcnci Mevcudu
g) Krnün AlAnı
b) Bülunduğu

24 Ka§tm İtkokuüu üuüdürıüğü

ŞAIüiNBEY
l.J00 TL

(

Bindönvüz TL)

l6.02.2018 cıımü gİnii saat ı4:00'da
İlçe Milli Eğitiİn Şube Müdİrü Erkan
l850 Öğrenci
50

AKLAP.tn odı§nda

m'

Maddc 4. Ihale),e iştirak ede]ller, Milli Eğilinr Baklnljğı okİrl Ail. l]irliği \ö.ei]11.]iği Kjralanıa
sözlcşlncsindeki gen.l hüLünner; ve ]Jnlin kiraIanra iŞine aii şartnamedeki lenc1 iari]arün lLllı n]addelerini
ölce j.n olLn,]L. , c a.:,c.ı ;,dbJllenni) .a).llllJr.
Madde 5. Iluh"nımen Bedeı Tespit Komis!,onünce bclirleDen Bir (l) \ltllk sekiz a\ ls gü!IüL
(t1,5ı})ki.atutannln'Şuhata}t),anmolarak" 1.400TL( 8indör§-üz ) %]0 i tutarİnda koiİis\oİlca
ıe\pil cilIlcn 2.j8l1.0|j tL ıitIbinü§}ü/.ck\en TLı oran!nılü geçici ieminaı olarak:ü tütlm ilL;kulU
Mİdürlüğünün Zir]!ı ljxı]kısı Mcrkt/ sülüe§itrd.li (TR27 0001 0000 4]39.1627 7550 0I} nczdindc
bulunın numarah okul Aile Birliği he§ablna }attrmak zorundıdır.
ihale}c Xa(ılmak için başluruIarda:

A . Nüfus Cüzdanlnın l'orokopisi

B . ik"meIA.i'r l'll jılıaoer,
c , Tebligal içjiı ad.es ve t€Iefon biIdimrek

D . Cumİ]uri}et Salcüllğından alünnılŞ ii,i hai belgesi (sablka ı,e},a Ad]i sjcil xa}dına ra§llan.nışü.
ibar.si lar ise il Milli l:ğıjm Müdür]ügü I{ukuk DanıŞmjnllğı,]dan ihale},e Gim]esinde S3kjnca ()lliadlğüna
Dair imalatıIma§ akli ıa\dirdc ihale}. alnrmayacai.lır. Al tan belgenin son 6 a! içeljsiİde atln lş ohDasl
serckİ.(ağlr hapis !c\.ı 6 aydan fazla hapis veya "zimmet. ihtilas, inikap, rüşvct. h].sızlıL dolandlrlcılık.
sahtekar]lk. inancı kiıü}c ku]lanma. dola}l] il]as gibi },üz kıza(lcl bir suçtan dolayı bükiim giyü i! o]anIar hu
cezalannı ıaıİaİllavarak lahljve edilnljş olsalar dahi kanlin ihalcıerine a]ınna}ac;ıklaıdır)
Ij . sağ]* Raporu ( Son 6 a} içerisinde alınmts o]masl )
l] , oinİek isredi!i okul içün beIifiilcn gecicj teminail ratı.dığlna dair banka dekontu.
(; . Ge.çek usuld. gclir vergi§i mülcl]cil o]a.ağlnl ıaahhijt ettiğine dair raahhiilname b€LJ.sü.
]L Kantincilcr Odasından adına kı}ltll kantiİ işletünesi v€ iha]eden nlen },asığI oImadığlna dair bclgc

i, Kalltin işlclnr.ciliğj

J

irresleki ]elcr]ilik bel_qesi,

Kanlin iŞ]ctmcci]iği. mes]el, dal]. ;j08 s3r1l1 kanun kapsanıına ılınd!ğlnd5n.okul ail. birli_ği
}önetnreli!inin ]0. nraddc!inin J f*J,asl ger.ğlrce kaıtin \e benzeri )erle.in kiral.inmasındn ),apıl3cak ihalclcrd.)
k!üılıİ]cılxrdan kantin iilclmcciliği uslalük bclgcsi istenif.Ancak katllın]cllann hiç birinin ka]rtin işl.ııİcc;liği
ustalık bcllssinin olnranrasl durumuDda l,anıin işletneciliği üz.rine ka]faLk belgesi iSte,rir.onulrda olnranrarı

1,,]

ha]inde ise senifika.kurs biıirrne belgesi veya kantin

K.

ile ilgiIi iş yeri açma bclgelerinden en az birıle

sahip

ihale isleküi üzerinde kalması h2linde sözleŞmeden önce sGK ve Malj]e'dcn boİcu yok vazı§ı

idareye teslin edilccektir.

Madd€ 6. Kişi vekaletname ile bi. baŞkasl adına ihaleye kalıIamayacakllr. Kanliıı açrk alan ve
saion
işle!cmeye.ekir.
Madd€ 7. isğlen teminat ve be lseieri vermek zorundadr.

Madde

8.

ihale ilc ilgili şaItname Müdür]üğün]ırz ilan panosuna asılacak ve a),rıca anlaşılmayaır

hususlarda ilçemiz liantin Işleri Bilrosuİdnı bilgi ahnacaknr.

Madde 9. KiŞi sadece bir oku]kantinine kaıl]abilir

Madde t0. Bu ilan l5,iJ2.20t8 Perşeftbe gğnü mcsai bitimine kadrr it Miili Eğitin Miidürlüğü,
Ticaret odas! Şahinbet Belediyesi. Gaziaotep Esnafsanatkarhrodaları Birliği, Kanti;cilcr
Esnafodrsü
ile Şahinbey ilçc Miıli Eğitim Müdürlİğii iıaİ Panosunda asılı kalacakür.
Madde tl. ihaleye katı]mak istey€n gerçek kişiler J. maddede yer alan beıgeleri hazırtayarak
Is.02.]0l8 Perşembe günü §aat me§ei bitimine kadar ilgili okul Müdtırlüğiine !es]im edeceilerdir.

Daha sonm

gelen dosya]ar liesinlikıe kabul edilmeyecekir.

Madde 12. Daha önce herhangi bi. okulü veya küırumun kantin Ve benzeri işlerin
işl€tmeciliği
ihale§ini kazanıp belirtilen süre jçerisinde sözleşme
},apmayaı, işletmecilik yaparken kendiiusuıund3n dola},I
idaıece söz]eşmesi feshedj]en]er bu ihaleye katılamazlar. katılsalar datıi e\rat]arı
dcgeriendirmeve alılntayac.ak
v€ iade edilecekıir. ihalcye h€rhangi bir şekilde katılıp kar,nan ve sonraaaı
anıaşıt işIetmecinin sözleşmesi
Madde

13. ihale),j kazanan gerçek kiŞi]erden ihale bedclinin
}tlhı lulan. %6 sı oİanııda kesiı
tenjnatl okul Müdijrlüğünün okul Aile tsnligi Hesabına
en
)afara]i
3.ç (ıo) sün içcrisinde:6.0:.:018
Pa?arte§i günİ mesai bitimine kadar sözleşme yapmak ıiz€re okul Aile
Birliline ınilracaaıcdecekIerdir.
Madde l.a. iha]ede be]irlenen ra]ianı ihaleyikazanan lantincinin
i,ılıt kira brütbedclidir,
Madd€ 15. ihale},i kaz5nan şahls :6.0:.:0ls Pazsrt6i gunı mcsai bilminc
ka.lar sözlcşmc
]apınak üzere müracaatla bulünmadlğı takdiİde % :0 oraoındaki geçici teninatü Milıi Eğitim Bakanhgü
strateji Gelistirme Başkanhğnın I4.0s.2009 tarih ve 2548 §ı;ıl, emirleri gereği
Mal

Şahinbcy

MüdürlliğüDe okul Aale Birliğit rafından
talınlarak Genel Bütçey;irat ksy(edil;ek;r.
ı{adde 16. ihaıc sonucunda ihaleye giren ancat ihileyi kazananayan, isıeLlilere
ait 7020 oranuıdalii
geç.cı ıeminaı ıutafl iha]e)e gjentere iadc edilecekiJ.
Madde l7. ihaleyi kazanan kjşi okır] Mudürlüsü \e ohj Aile Birligi tzrafınJan in.nlanacat
sözleşme
öZe] hülümlerine uymak .,oİrlndad!r.

Madde l8. Kantin ihalesinc iştirak €den kişiıer iıçe MilIi E*itim n,tüdürlüğü
T.C Zira3t Bankasl
Akyol Şubesindcki (39421223-5044 nolu hesıbına dosya beieli oıarıı yaırıraidelion,.
ib.r;;;;

.

Madde

^{adde

l 9.

ihaıe ve kiralama ile iIgili her türlü vergi, rcsim, ha.ç ve diğer masralıar yük
lenjc i ta.afündan

20. ihale}i kazanan

işleheci eIektrik ve

su aboneligini

l

hafta i;'nde yaptürmali zorundadlr.

ihale Dosl,aslnda islenileı ltelgeler:
a)

Nüfus

cirdanl Eolokopisi

b) ikametgah ilmühaberi

c)Teb]igaı ;çin adrcs ve telefon be}.anı

d) cumhu.ireı sa\cllüğından aIınmüş l\r Ha| Bellc\i (sdrrta vla Adti
Sicil
rasılğnm$lt
ibtrcsi 1,ol ke iı illitli EEiüiDı Maıdii.tüıü Hukuk Danışınunhgııdan
ihaiel,e gnnı.lsinne^,lJ-.Inğ
;üınca
loiı i,ı.alaıüthos, .4ksi |oı.Iild. ihotq,. ah h,o),ocairr./ Altnan Belseni. soD 6 a] içerjsinde olrnadığınu

gj.ctir./..1ğ. h,P^ |^u 6

snhılkıLük i]ld'Lü

4da\

Aöıı^,! küllann,a,

alloD,ş o1n6]

|\}.o:inh.L İ]ülilas. ihikdp, ruşttt, hırsı:lık. doLııJııctı],_
i/lls gihi )ü: kı:d|ülc. hi].suÇlan üloto}, hütlulı .qrniş olnnlal bu
"

|,.'lQ hdP',
1.1111,1ü

ce.dlllünı loDlın,ld.|,druk ıOhli\,( eıJnhi, .kata| lJıhi koktin iha].!ern.
olünü^DcdHfutt

l
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e)Kantin işletmeciliği meslek dalı, j308 sayült kanun kapsamına alındlgndan, okul Aile Birligi
Yöneftıenliği'nin 2o.madd€si'nin 4.fıkay gereğince kanıin Ve benzeri yerlerin kiİalanmasü a rapılacak
ihaielerde ka!ıllmcılaIdaD kanth işletmeciliği ustalık belgesi istenir. An§ak kanhmcılarln hiç birinin kantin
iş]etıne.iliği usralük belgesinin olnamasr dunımunda kaİtin işletmeciliği üzerine kalfahk bei8esi istenir, onun da
o]mamasl halinde jse senifikq küİs bilirme beigesi v€ya kantin ile ilgiii son iş yeri açma belgelerinden .:n az
birine sahip olması zorunludu..

osagl* Raporu

( son 6 ay içerisinde alınmıŞ olmast )

g)Girnek ntediği okılI için belirtiIen geçici teminatı yatlrdlğlna dair banka dekolrfu.

h)cgçek usuıde gelir vergisi mükellefi olacağmı

taahhüt ettiğine dair b.lgeI)Kantinci]er odaslndan adına kayütİ kantin işletmesi olmadlğına Ve iha]eden men yasağı olrnadığına

dair beIge alacaklard[.

i)İhale istekli üz.rinde kalması halinde söz]eŞmeden önce SGK Ve Ma]iyeden borcu yokyazısI idareye

tesiim edile.ekir.

j)Ifuİtin ihale§in€ iş.irak eden kişil€r ilçe Milli Egiıim Midiirliiğü T.c ziraAl Brnkasl Akyol
Şubesindeki (3942r2B_504{ nolu h€§ablna dosya bedeli olarak (I00 TL), yrtlrarak d€kontu ibraz etme[
zoründıdlı)

iHALEYi KAZANANLARIN iJYMAst cf,RExEN ŞARTLAR

1-

'
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,_

iŞletme hakkı veril€n

yerler genişledlmeyecek,

( ZorunIüdur.)

okul Aile Bjr]ikleri laİafındnn bıı yerler işlerilsin veya işlertirilsin öd.nre knydedici cihaz L-ulIanacak. cüazün
kullanllmamasr halindc 2l3 9vıl1 vergi usul kanununda direnlenmiş fafura Ve}? p€raliende sat,ş fişi kullanılacal!ır.
Tahmin clilenbedelin ıespitinde 2886 sa!ılı Devlel ihale Kanunu \€ bu kanun'un 74.madcesi gc.eğince
çılcrnan;lsib
yönetmenlik hüklnleri ile okulun aç* olduğu 8.5 (sekjz buçuk) ayl ( süre dikkatc a]ınacaİür. Haziran _Temııuz_
Agustos aylaründa ödeme yapl lmayacaktrı-

Lalznd ıJlıs belirlen.r ylll,L bedelin 0o 6 sınI liesin teminaı olaİak )aüıra.nllır
lşletmeci. ol,ul Müdürü ve Kantin Denetleme Komisvonuıun dirĞkiflerine uvaca}lı.İhale) i

Sözleşme imzala}an iş]etm(ci kanrini bir başkasına devir edemez ve kar o*i,
işl€rmeci vc işçi]er Sablkastz, kılük k,yafeti düz8ı]n, 5igorta!l çal4mak mccb;i)"ı".,-.
eti"deıllr.( Çahşt]racağFiŞçile.i. isim ve
ilamcıgah ilminıabcrini okul lüüdorlügüne !ermet rorundidlr.,
6. Emniyetcc }apılan draşltrünada köıü şöhrere sJııp ise iha]e tcli t"rarlü derha] fesih edilil.
9, okul kanljni ahp zamanından önc€ fesb eden veva fesh olan. zmaııüda söreşme yap,na)?n kanlin jşletnecisinin
teminallaİü ohrl Aile Birliği Hesabına irat kay( edilecek.y.biJ yıl sü.eyl€ ihal€Ier€
giremeyeceldl
.i r- okula kaorinden dolayı borcrr o]an mustecirler mevcut boiÇtannı
ödemeden oküt Kantin ihaleierine girn]eyecek]erdir.
1/- Elektsik ve su sayaçlarml ayrmak münrkün değilse sii.arıe s6yaç takıraca}tı., sarfiyai bedeli, Isınnıa gideri vc o/o ] arz
bed€li ile birlike kantin müsteciri taraflndan ilsilidaireve ödencceki.
/_r Sö7leŞmenin uzalılması halinde anış bedeli, D-evleı isÜıislik Ensıittlstince },a)lmlJian ürelici fiyaılarl endeksi( üFt ]
( B'r önceki ylın aynı aytna göre % değişin ) oraİmda anınimasl sureliyl€ buluıacak bedeldil. Ancak kira bedelinin
tespitine i]işkin faktörlerde önemli ölçüde faİkıılaşma olnıasl }iılinde ( Ögenci azslması,çogalİnası gibi Kira bedeli
)

7-

/J

Lomisvon,a venlden deeerlendirilebilır

irıale}lkza;an kişiok;j.1l. llçe MilliFgiıim Mlidürlügünün pay]a-lünlzAmanlnda vebiraylıt
/J- ldare geıeLtiği durumda ihaleyi fe§h edeb;İir. iha]e)e Tuzel kişiler kaltlamaz.

peşin }aııracalıu.

lbrıh

olr

l

AiIc Biİliği ItşL

j/]

