
!ZM1R BUCA MUERREF MAHMUT TINAS OKUL KANTINI KIRALANMASJ IIHALESINE IL!StKJN 
ILANT 

Bulundugu tlItice !zmir/Buca 

thaleyi Yapacak Olan tdare lice Milli Egitim Muduriugu / 75 Sok. No:! Buca 
Izmir 

thale SeMi 2886 	Sayih 	Deviet 	thale 	Kanununun 	51/g 
maddesi geregince Pamrlik Usulu 

Okulun Adi MuerrefMahmut Tinas Ortaokuiu 

Okulun Adresi Kuruçeme Mah., 205/5 Sokak No:2, 35678 Izmir 

Kantin Alani 42 zn2 

thale Dokumaninin Alinacagi Yer Buca lice Milli Egitim Mudlirlugu 

Ihalenin Yapilacagi Yer tnci Ozer Tirnaldi Fen Lisesi Toplanti Salonu 

thale Tarih Ve Saati 02/10/2015 Cuma Gunft Saat 14.00 

Ogrenci Sayisi 420 (Ogrenci) 

Tesis Masrafi Bedell YOK 

Muhammen Bedell 11.900,00 TL. 

Izmir Buca Milen-ef Mahmut Turns Ortaokulu kantin yen 09/02/2012 tarih ye 28199 sayili resmi gazetede 
yayimianan Milli Egitim Bakanligi- Okul Aile Birligi Yonetmeligi 20-(2) maddesi uyarinca ye 2886 sayili 
Deviet thale Kanununun 5 1/g maddesi geregince PAZARLIK usuLU He kiraya verilecektir. Pamriik usulu 
He yapilan ihalelerde teklifahnmasi beili Hr ekie bagli degildir. Ihaleler, komisyon tarafindan iin nitelik ye 
geregine gore bir veya daha fazia istekliden yazili veya sothl tekiif almak ye bedei tizerinde aniamak 
suretiyie yapihr.(2886 S.K. 50.madde)thaie Komisyonu uygun gordtigu her aamada oturumda hazir bulunan 
isteklilerden yazili son tekiiflerini alarak ihaieyi sonuçlandirabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir 
tutanakia tespit editir.(2886 S.K. 40.madde) 

MADDE 1.  Saat ayarlarinda, Ttirkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal sat ayari esas aimir. 
MADDE 2.  thaleye i$irak edecek olan istekiller sdz konusu §artname bedeli olan 150,00 (Ytiz 
Turk Lirasi) TL'yi Buca lice Milli Egitim MildtiriugtIntln Ziraat Bankasi Buca 5ubesinde 
bulunan 34633978-5005 nolu hesaba 150 (YlIzelli) TL. Sartname Bedeli yatirilarak Buca lice 
Milli Egitim Mudurlugu Strateji Boitimlinden temin edilebilir. 

MADDE 3.1stekliier muhammen bedelin % 3 'tlnden az olmamak Uzere kendi belirleyecekieri 
tutarda geçici teminat verecekierdir. Muhammen bedelin % 3' Unden az oranda geici teminat veren 
istekiinin tekiifi degerlendirme dii birakihr. tstekliier geçici teminati Okul Kantinin ismini 
belirtmek suretiyle Buca lice Milli Egitim Muduriugunun Ziraat Bankasi Buca Subesinde 
bulunan 34633978-5005 nolu hesaba yatirarak dekontun asiini teslim edecekierdir. 
MADDE 4.  thaieye katilma artiari; 

a) T.C. Vatandai Oimak. 
b) 5237 sayili Turk Ceza Kanununun 53 UncU maddesinde belirtiien stireler geçmi oisa bile; kasten 

iIenen bir suçtan dolayt Hr yil veya daha fazia stireyle hapis cezasina ya da affa uArami§ olsa bile 
devietin guvenligine kari suçiar, Anayasal duzene ye bu duzenin ileyiine kari suçiar, mull 
savunmaya kari sugar, devlet sirlarma kari suçlar ye casusluk, zimmet, irtikftp, rtivet, hirsizlik, 
dolandincilik, sahtecilik, gtiveni kOtttye kullanma, hileii iflas, ihaieye fesat karitirma, edimin 
ifasina fesat karitinna, suçtan kaynakianan mal varligi degenlerini akiama veya kacakcilik  ye ayni 
Kanunun Cinsei Dokunulmazliga Kari Suçlar baIik1i tkinci Kismmm Altrnci Boitimilude 
duzenienen maddeierdeki suçlardan mahkfim olanlar ihalelere kattlamazlar ye okui aile 
birlikierince kiraya verilen yenlerde istihdam edilemezier. 
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c) thaleyc tuzel kiiIer katitamaz. 
d) Ihale komisyonu bakani ye Uyeleri Lie birligin yonetim ye denetleme kurulu Uyelerinin ikinci 

dereceyc kadar kan ye kayin hisimlan ihaleye katilamaz. 
e) Ralen resmi okul kantini i1etmekte olanlar bu ihaleye bavuramazIar. 

MADDE 5: a) Kantin kiralama ihaielerinde katihmcilardan, 5/6/1986 tarihli ye 3308 sayili Mesleki 
Egitim Kanunu hUkth lerine gore kantindiik alanrnda alinmi§ ustalik belgesi veya iyeri açma 
belgesi (3308 sayili kanunun 30. maddesi geregince ustalik belgesinin yetki ye sorumiuluklarma 
sahiptir.) sahibi olma §arti aranir. Ancak, katilimcilann hiçbirisinde ustahk belgesi veya iyeri açma 
belgesi bulunniamasi durumunda, sirasiyla kaifalik, katiluncilann hiçbirinde bulunmamasi 
durumunda, sertifika/kurs bitinne belgelerinden en az birine sahip olma §arti aranir. 
Belgenin, idare tarafindan "ash gibidir" onayh ya da noter tarafindan onayli fotokopisi ihale 
dosyasinda bulundurulacaktir. 
b) tigili Meslek Odasindan (Izmir kantinciler Esnaf Odasi) adina kayith kantin i$etmesi 
bulunmadigina ye ihaleden men yasagi olmadigina dair beige (Ash) 
c) Adli sicil kayth. (Son 6 ay içerisinde alimm§ olmali) (Ash) 
d 	tkametgah Belgesi. (Yapilacak tebligatlara esas yer1eim yeri belgesi) 
e) 	N(IfUS Ctlzdan Fotokopisi.(Onayh) 
g) Geçici teminatin yatinidigina dair banka dekontu. (Ash) 
h) thale dosyasi aindigma dair banka dekontu. (Ash) 
1) 	Yer GOrme Belgesi (Ihale Dokifinani ile birlikte veriiecektir.) 
j) Teklifmektubu, bin zarfa konulup kapatildiktan sonra zathn tizerine isteklinin adi, soyadi ye 
tebligata esas olarak gosterecegi açik adresi yazihr. ZarfIn yapitin1an yeri istekli tarafindan 
imzalanir. Bu zarf geçici teminata alt dekont ye istenilen diger beigelenle binlikte ikinci bir zarfa 
konularak kapatihn. D1§ zarfin tizenine isteklinin ad' ye soyadi ile açik adresi ye teklifln hangi ie alt 
oldugu yazilir. Teklif mektuplannm istekli tarafindan imzalanniasi ye bu inektuplarda §artname ye 
ekierinin tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi, teklif edilen flyatin rakahi ye yazi ile açik 
olarak yazilmasi zoruniudur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya 'Uzeninde kazmti, 
sitinti veya dtizeltme bulunan tekiifler ret olunarak hiç yapi1mami sayihr. 
k) VekâIeten ihaleye katilma halinde, vekil adma dUzenIenmi, ihaleye katilmaya ilikin noter 
onayli vekdietnanie ile vekilin ye vekalet verenin noter tasdikhi imza beyannamesi/sirkuieni. 
1) 	Sartnamenin en alt bolumu, istekiiler tarafindan doldurup, imzalanacak ye ihale kapsaminda 
dosyaya eklenecektir. (Sartnazne thale Dokilmani ile birhikte verilecektir.) 

MADDE 6.  tstekiiier 2886 sayili Deviet Ihale Kanunu 37. maddesine uygun olarak teklifierini haziriayacak 
ye §artnamede istenilen belgeleni tamamiayarak kapali zarf içinde(artnameye yazili hususlara uygun olarak) 
Buca lice Milli Egitim Strateji Geiitirme Hizmetieri-2 baifimune 02/10t2015 Cuma GUnU Saat 12:00' ye 
kadar teshim edecekierdir. 
MADDE 7. Tekliflenin hazinlanmasi ye sunuimasi ile ilgili biltUn masraflan istekhiiere aittir. Istekli, 
tekhiflni hazirlamak için yapmi§ oldugu hiçbir masrafi idareden isteyeinez. 
MADDE 8. thale tizeninde birakilan istekiiden, sozIeme imzaianmadan Once, ihaib bedelinin % 6'si 
oranrnda kesin teminat aimir. 
MADDE 9. Ihale Uzerinde birakilan istekiiden, ilk yil için, s6z1eme imzaianmadan Once, ihale/sOzIeme 
bedelinin % 50'si pein alinir. Kaian %50 taksitler hahinde alinir. 
MADDE 10. thale Uzerinde birakilan istekli ihale komisyon karani için binde 5,69 oranrnda, sözIeme 
içinde binde 1,89 oranrnda damga vergisi Oder. 
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