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Silvan Atatiirk ilkokulu Mtidiirlii[ii ve Silvan Atatiirk Ortaokulu Miidiirlii$i
Kantin iqletme iqine Ait Kiralama iglemleri ihale ilanr

GENEL MADDELER:

MADDE f. ihale Konusu iq; Diyarbakrr ili Silvan ilgesi Milli Egitim Mtidtirliigrine ba[h
Silvan Atatiirk ilkokulu ve Silvan Atatiirk Ortaokulu ortakhErnda Silvan Atatiirk ilkokulu okul
kantininin, Milli Egitim Bakanh[r 09 $ubat 2012 taih ve 28199 sayrh Okul Aile Birli[i Yonetmeli[i
doprultusunda kiraya verilmesi iqi.

MADDE 2. ihaleye iqtirak edenler, Milli Egitim Bakanhgr Okul Aile Birli[i Yonetmeligi ve

EK.2 Kiralama Sozlegmesindeki genel hiikiimleri ve kantin kiralama iqine ait qartnamedeki genel

gartlarrn ttim maddelerini rinceden okumu$ ve aynen kabullenmiq sayrlrrlar. ileride bu diizenlemelerin
aksine hicbir hak talep edemez. itirazda bulunamazlar.

MADDE 3. ihaleye konu olan kantinin bulundulu;

A) KURUM /OKUL ADI Silvan Atati.irk Ilkokulu ve Silvan Atattirk
Ortaokulu

B) BULLINDUGU IL/ILCE Divarbakrr/Silvan
C) MUHAMMEN AYLIK BEDEL 947.50 TL
D) MUHAMMEN TOPLAM BEDEL l0 Avhk - 9475.00 TL
E) HALENN YAPILACAGI TARIH SAAT 0711212016 Carsamba si.inti Saat 14.00

F) IHALENIN YAPILACAGI YER ilge Milli Elitim Miidiirlii$i Selahattin-i
Ewubi Toplantr Salonu

G) OGRENCI VE PERSONEL SAYISI 1 250 OErenci+25 Personel

NKANTIN MEVCUT ALANI 12m2

MADDE 4. ihaleye katrlmak isteyenler, Silvan Atattirk Ortaokulu Mtidurlii$.i Okul Ailc Birli[i
Hesabma ait T.C. Ziraat Bankasr Silvan $ubesi TR71 0001 0003 3474 8854 5450 01 nolu ieAN
hesabrna 50,00 TL (Ellii Tiirk Lirasr) yatrrarak, ihale ile ilgili gartnameyi makbuz karqrhlrnda (Silvan
Ataturk Ortaokulu Miidiirliilti'nden) temin edebileceklerdir.

MADDE 5. Muhammen Bedel Tespit Komisyonunca belirlenen kira tutanrun o% 30'unu
gegmeyecek qekilde komisyonca tespit edilen 500,00 TL (Beqyiiz Ttirk Lirast)'run gegici teminat
olarak Silvan Malmtidtirliipiine yatrrrldr[rna dair banka dekontu (ash) veya 2886 Sayrh Devlet ihale
Kanunuriun 26.maddesinde belirtilen gegici teminat olarak kabul edilen deperler.

MADDE 6. ihaleye katrlmak isteyen gergek kigi katrhmcrlardan ilanrn (B) bendinde yer alan

belgeleri hanrlayarak, bizzat katrhmcr veya vekaletlisi tarafindan ihalenin yaprlacalr gtin olan
0711212016 tarihinde TRT saati ile saat 14,00'a kadar Silvan ilge Milli Egitim Mtidtirlti$i Selahattin-i
Eyyubi Toplantr Salonunda hazrr bulunan ihale Komisyonuna 13.45'ten itibaren kapah zarf iginde

elden teslim edeceklerdir. Salona sadece ihaleye katrlanlar dosyalarr ile eirebileceklerdir. ihaleye
katrlacaklann beraberlerinde cep telefonu. caEn cihazr. bilgisayar. tablet vb. iletisim aletleri ile salona

saat 14.00'dan so

dosvasr komislronda olup da kendisi dr$arrda olan istirakgi higbir sekilde ihalenin yaprlacaei salona

ahnmavacaktr.



a) Posta ile yaprlacak miiracaatlarda teklifin 2886 sayrh

maddesine uygun olarak hazrlanrnasr ve teklifin ihale

qarttrr. Postadaki gecikme dikkate ahnmayacaktrr'

b) 2886 sayrl D.i.K.nun 35ldve 51/g maddeleri gere[ince pazarlk
kiralamada tarafl arca sdzleqme dtizenlenir.

usulti ile kiraya verilir ve

MADDE 7. ihaleye katrlmak igin bagvuracak miistecirlerde (kiracrlar) aranacak dzellikler ile

ihale Komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler aqafrda belirtilmigtir.

A) iHALEYE KATILACAK rigimnnE ARANAcAK $ARTLAR:

1- T.C. vatandagr olmak.
2- Yizktzartrcr bir sugtan htikiim giymemiq olmak.

3- Bagka bir kantin iqletiyor olmamak.
4- $irketler, dernekler, vakrf ve birlikler ihaleye katrlamazlar.

5- Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak'
6- ihaleden men yasa[t almamtq olmak'
7 - Psikoloj ik/Psikiyatri hastah[r bulunmamak'
8- ihale Komisyon iiyelerinin 3. dereceye kadar kan balr bulunmamak.

B) iHALE KOMiSYONUNA VERILECEK EVRAKLAR:

1- Adres Kayrt Belgesi (ihalenin yaprlacalr tarihi igine ahp, bir ayr gegmeyecek qekilde

Niifus Miidiirlii$inden imzah olarak ahnacaktrr)
2- Niifus Ctizdanr fotokoPisi
3- ihate gartnamesi (Silvan ilge Milli Elitim Miidtirltigiinden ahnacaktrr)

4- Sa[hk Raporu (Son 6 aya ait onaylanmrq rapor olacak)

5- Psikolojik/Psikiyatri rahatsrzh[r olmadr[rna dair belge (safhk kuruluqlanndan ahnacak

ve belge en son 6 ay 6nce tarihli olacak)
6- ihaleye katrlacak iqtirakginin Portrjr Raporu (ihale dosyasma konulacak)

Portiir muavenesine esas laboratuar tetkikleri
- lSaglrt Bakanh[r Temel Sa[hk Hizmetleri Genel MtidUrltilti'ntin 2005/9 sayrh

genelgesi gerefiince)
- Gaita Ktiltiirii (Salmonella ve Shigella ydntinden, en azyrlda bir)
- Drskrnrn mikroskobik incelenmesi (Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia

kistleri ve helmint yumurtalarr ydniinden, en az 6 ayda bir)
- BoEaz ve Burun Ktilttir0 (Staphylococcus aureus yoniinden, en 

^z 
yrlda bir)

- AkciEer Grafisi (Tiiberktiloz yontinden, en az yrlda bir)

NOT: Son 6 ay iginde Devlet Hastanesinden altnmrg Tam Teqekkiillii Saflft
Raporuna sahip olan igtirakgilerin raporu, 4.-5. ve 6. maddede belirtilen belgelerin de yerine

gegerli sayrlacaktrr.

7- flgrenim Belgesi (Belgenin ash. Ash yoksa noter tasdikli belge fotokopisi olacaktr.

Noter tasdik tarihi son I yrh gegmemiq olacak)

8- Bagka bir kantin gahqtrrmadr[rna dair belge veya taahhtitname (Silvan Esnaf ve

S anatkarlar Odasrndan ahnacak)
9- ihaleden men yasafr olmadrfrna dair belge veya taahhiitname (ilgili esnaf

odasrndan ahnacak veya ilgili okulun ihalesine katrlacak kiqinin yazh beyanr ile

ihalesine girecek okulun ismini belirtecek qekilde imzalanmrg taahhtdii kapah zarfa

konmug olacak)

D.i.t<.1nevlet ihale Kanunu)nun 37.

saatinden once komisyona ulaqmasl



l0- Mesleki Yeterlilik Belgesi (Ash veya Noter Tasdikli Fotokopisi. Noter tasdik tarihi son

6 ayr gegmemig olacak)

(Okul Aile Birli[i Yiinetmelifi Madde 2014: Kantin kiralama ihalelerinde

katrlrmcrlardan, 5161986 tarihli ve 3308 sayrh Mesleki Efitim Kanunu hiikiimlerine giire

Kantincilik alanrnda alnmrq Ustahk Belgesi sahibi olma gartr aranrr. Ancako katthmcllartn

higbirisinde ustalk belgesi bulunmamasr durumunda iqyeri agma belgesi (3308 sayrh Kanunun

30/6 maddesi: Teknik lise mezunlan veya mesleki ve teknik e[itim okul ve kurumlannrn diirt
yrlhk efitim programlanndan mezun olanlara, ustahk belgesinin yetki ve sorumluluklartnt

iulryun, mesleklerinde bafrmsrz iqyeri Agma Belgesi verilir.) Bu iizetlikte olmayan belgeler

gegersiz sayrhr.) Kalfahkta, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma gartr aranrr)

. 11- Sabrka Kaydr Belgesi (son 6 ay iginde ahnmrq olmah)

261gt2004 tarihli ve 5237 sayrh Tiirk Ceza Kanununun 53 iincii maddesinde

belirtilen siireler gegmiq olsa bile; kasten iqlenen bir sugtan dolayr bir yrl veya daha fazla siireyle

hapis cezasrna ya da affa uframrq olsa bile devletin giivenlifine kargr suglaro Anayasal diizene ve

bu diizenin iqleyigine karqr suglar, milli savunmaya karqr suglar, devlet srrlanna karqr suqlar ve

casusluk, zimmet, irtikip, ri.igvet, hrrszhk, dolandrncrhk, sahtecilik, giiveni kiitiiye kullanmao

hileli iflas, ihaleye fesat kangtrrma, edimin ifasrna fesat kangtrrma, sugtan kaynaklanan mal

varlr[r deferlerini aklama veya kagakgrhk ve aynr Kanunun Cinsel Dokunulmazltpa Karqr

Suglar bag}ktr ikinci Krsmrnrn Altrncr Biiltimiinde diizenlenen maddelerde yer alan suqlardan

mahkflm olanlar ihalelere katrlamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya verilen yerlerde

istihdam edilemezler.

12- $artname iicretini yatrrdr[rna dair Banka Dekontu (ihale igtirakqisi gegici teminatt kendi

veya vekili adrna yattrtlmast zorunludur)
13- Gegici teminatrn yatrrrldr[rna dair Ahndr Belgesi (ihale iqtirakqisi geqici teminatt kendi

veya vekili adma yatrnlmast zorunludur)
14-iqtirakqiler tarafindan ihale Komisyonuna imza karqrhlrnda verilecek ihale evraklarr

kapafu zarfta olmasma dikkat edilecek olup, istenilen belgelerin eksik olmast halinde

ihaleden elenecektir.
1.5-Vekaleten ihaleye katrlanlarrn aynca kendi adlarrna Sabrka Kaydr, Niifus Ctizdanr

fotokopisi, adres kayrt belgesi ve kantin iqletmedifine dair taahhiitname

ekleyeceklerdir.
te-inale Komisyonunaimza karqrh[r teslim edilen zarflara hiqbir qekilde sonradan belge

ekleme yaprlmayacaktrr.
l7-Belgenin incelenmesi neticesinde sahtecilik oldu[u anlaqrldrfrnda,5237

T.C.K.nun 204-(l) ve 207-(1) maddeleri hriktimleri gere[ince iqlem yaprlmasr iqin

mercilere bildirilecektir.

OzBt tu.q.nnnlpR :

MADDE 1. Geqici teminatrn ihale)'e katrlanlara eeri ddgmesi ile ihale komisyonuna sunulan

katrhm verilmesi i ldrEr tari n 2.(ikinci
giinden itibaren vaprlacakttr.

MADDE 2. Pazar\k usulti ile yaprlan ihalelerde isteklileri tereddiide diiqtirecek veya ra[beti

krracak sdz soylemek ve istekliler arasmda anlagmaya ga[rryr ima edecek igaret ve davrantqlarda

bulunmak ,r.yu ihul.nin do[rulu[unu bozacak bigimde goriiqme ve tarttqma yapmak, telefon, gafn

cihazr, bilgisayar, tablet vb. gibi iletiqim araglannt ihale salonunda bulundurmak yasak olup, yasa[t

iqleyenler hakkrnda 2886 sayrh D.i.K.nun 84. Maddesi uygulanacaktrr.

sayrlt
ilgili



MADDE 3. Bu qartnamede diizenlenmeyen hususlarda Okul Aile Birli[i Ydnetmelik htiktimler

ve 2886 sayrh D.i.K.nun ilgili maddeleri uygulamr.

MADDE 4. iq bu ihale qartnamesi Silvan ilqe Milli Egitim Mildiirlt[iinden altnabilir ve

ticretsiz olarak goriilebilir.

MADDE 5. istekliler kiralama igi i.izerinde kalmasr halinde, sdzlegme imzalanmadan 6nce bir
yrlhk kira bedelinin tamamrnr veya birince 3 ayhk dilim kira bedelini %6 kesin teminattn okul aile

birlikleri hesabrna yatrnldrlrna dair dekontlan idareye teslim ettikten sonra srizleqme imzalanacaktr.

MADDE 6. iq bu ilan ve qartname 2211112016 Sah giinii saat 09.00'dan 0511212016 Pazartesi

gtinti saat 15,00'a kadar 14 gtin siire ile Silvan ilge Milli E[itim Miidiirlti[iintin
http://silvan.meb.sov.tr web adresinde yayrnlanrp ve Silvan Atattirk ilkokulu ile Silvan Atati.irk

Ortaokulunun panolarrnda ilan edilecektir.
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Yukanda yazrh ilan ve $artnamedeki 7 genel ve 6 iizel maddeyi kabullenerek $artnameyi
almak istiyorum.
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Adr Soyadr :

T.C. Kimlik No :

Imza :


