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KANT|N I}İAL.[SI ILANI

Mıdıle 3- İhaleye konu olan kantinin lıulunıluğu;
a) Kurumun Adı
b) I}uluııdugu İlçe

d) İhaleııin Yapılacağıl'arihlSaat

e) İhaienjn Yapılacağı Yer
t) Öğrtnçi Mevcrıdu

g) Personel Sayısı

lı} Şaıtname Bcdoli
iJ Cieçici Teıninat Miktarı
j) üeçici'Ieminatn Yatırılacağı
Hesap Nıı

: Dr. Gtlngör Özbek Oııaokı"ılu

: üiizelbahçe

ü9/ü912ü16 saat:11.0ü

İtçe Milli l,ğitim Mtidürlüğü

350 (yakiaşık)

30 personei

150 1"1-

%2ü 54üüTL( Beşbindöı,ıtü,u TL.)

TRşSOCI{ilüf 1S2§üğ8§845J5OS2 Zğıaat ğankaşı

Madde {. İhaleye iştirak edenler. ]\,{,i|li .Eğitim Bakanlığı 0krı1 Aile Birliği Yöııetmeliği
Kiralaıııa Sözleşmesindeki genel hükiinıieri ve kaııtin kiralanıa işine ait şarlııanredeki geııel
şartlalın tüm nıaddeleı,ini önçeden okuııuş ve aynen kabullenııiş sayılırlar.

Madde §. İlıa,lel,e katılnıak isteyeıı gerçek. kişi katılımgılar 7.ınaddenin (B) beııciiııde ,r,er alan
lıelgeleri hazıriayarak, dosva içerisinde aİnİn}rc günü saat 11.ü0 kadar ihale yapılacak tılan
Güzelbahçe İlçe fulilli Eğitim Miidürlüğıine tesliıı edecek-lerdir.

ir4adde 7. İhaleye katılınıılı için başvuragak nıüsteçirlerde aranılaı,ak özellikler ile ihale
konıisyoııuna ibraz etmeleı:i gerekeıı belgeler aşağıya sıralannııştır. l

A_} İHALEvE KATILAcAK xişiı-nn»n ARANAcAK şARTLAR:
a) T.ti vatandaşı olııak.
b) Adli Sicil Kayıt Belgesi ({iüncel)

c) İhaleye geı:çek kişileı: katılabi]irler. Şirketler. deı:nekler, vakıf ve birlikter ihaleye
katılamazlar.

d) lvlesleki Yeterlilik Belgesi'ne salrip olmak

c) İhaledeıı men 1,asağı almanıış olnıak.

fl thaleye komisyon başkanı ve tiyeleri ile okul aile birliğiıin yönetim ve deneıim kurulu
üyelerinin üçüncü dereceye kııdar yakıııı olnıamak.

g) Sağlık yönünden sakıncalı olnıaınak,

h) İhale,ve 18 yaşından küçük olmaııak şaılıyla gerçek kişiler katilabilir.
ı) Daha öncc aynı veya hıışka bir okulun kantiıı işleticiliğini yaptıiısa. kantin işletiı:iliği yaptığı
cık.ula borçlu olı:ıamak.

i) Daha Önce Hiçtıir Kantin sözlcşmesiııi tbshetııemiş olnıak ve başka bir okulun kııntinini
çalıştınııaınak.



j)Adli sicil kaydı olan ve bu sicil kaydı içerisinde: Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin
20.Maddesinin 1l. Fılcrasında belirüilen suçlardan adli yargıda yilhim giymiş bulıınanlar
ihaleye katılma ile ilgili diğer şartlan taşısalar düi ihaleloe katlaıııazlar.

B-) İHALE KoNdsyoNUNA wnİıncnK EvRAK:
l- İkarıetgö}ı Belgesi (Astı veya Fotokopisi)

2_ Niifus ciDdan fotokopisi 1Arkalı öntü )
3- Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış olan sabıkakayıt belgesi. (Aslı veya Fotokopisi)

4- İhaleye katıtacak iştirakçinin sağlık rapor]u. (Aslı veya Fotokopisi) Aile l{çkimliğinden
alınacak.

5- Geçici teminat bedelini yatırdığına ilişkin dekontun aslı.$hateyi kazanamayanlara geçici
tenıinatı iade edilir)

6- İstekti tarafından imzalanmış idarece diizenlenen şa[tnamğ. (ngiH İlçe Milli Eğitim
Müdiirliiğtiıden alınacak, okunup imzalandıktarı §oı}ra Müdilrlüğtımtıze istenilen belgelerle
birlikte teslim edilecektir)

7- Milli Eğitinı Bakantığ Strateji Gelişimıe Başkanlığının 9 Şubat 2012 tatih ve 28lg9 sayılı
tebliğler dergisinde yayımlanan Yönetrıeliğin 20. Maddesinin 4. Fılrrasındaki şartlar.(Kantin
kiraiama ilralelerinde katılımcılardaıı, 05/06/1986 tafihti ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim
Kantuıu hükiimlerine göre kantiırcilik alanında alınmış ustalık belgesi salıibi otma şartı araıur.
Ancalç kanlımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulımmamasr dıırumunda işyeri açma
belgesi, kalfa1,!ç kı.ırs bitimıe belgelerinden en az birine sahip olma şari aranır)

8- Öğrenim Belgesi. (Astı veya Fotokopisi)

9-İhaleden men yasağı alınadığna dair son 3ay içinde alınmış belge.( İzmir Es:naf ve
SanatkAı:Iar Odasından alınacak)

l0- İ2mir'de Kanlin çalışürmadığııa dair belge. (İzmir Esnaf ve Sanatkörlar Odaşından
alınacak)

1l-Yer Gönne Belgesi (Kantin yerini görüp fiziki drırumunu kabul ettiğine dair betge)
12- Okulun 50 m2'lik kantin yeri belirleıımiş olup, ihaleyi alacak gerçek kişi tarafindan
işletilecektir. Kantin içine alınacak mırhtelif demirbaş vs masraflar Okut Aile Birliği Özel
Şaıtlarda l. Maddede belirtileıı kiracının değişmesi dununrıııdai karıtinin kiracı tarafindan
yapıIan tüm tesis masra.flan, kullanım siiresİ ve amoüismaıı da dikkate alınarak, oluşturulacak
komisyonca takdir edilen meblğ yeni kiracı tarafınaan mevcut kiracıya ödenir.
l3- Dosya ücretinin hiçbir şekilde geri ödemesi yapıImayacaitu.

t4- Komisyon gerekçesini betirtınek suretiyle ihateyi yapıp yöpmamakta şerbesttiı
Komi syonun ihaleyi yapmaıııa kararl kçsindir.
15-İş bu ilan2,6/a9D0I6 gtlnü saat 1?:30 i\e09l09l20t6 günü saat'll:00'a kadar Milli
Eğitim Müdürlüğü ilan panolarında . u" resmi. İnternet 

.

sitesi http ://guzelbahce.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.+n
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