
Sayfa 1/1 

 

 

BODRUM MUMCULAR SİTARE ÖZKAN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ OKUL AİLE 

BİRLİĞİNDEN İLANDIR. 

1-İHALE EDİLECEK KANTİN 

BULUNDUĞU İL-İLÇE MUĞLA/BODRUM 

OKULUN ADI MUMCULAR SİTARE ÖZKAN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 

ÖĞRENCİ SAYISI 190  (YÜZDOKSAN) 

KANTİN YERİ M2’ Sİ 12 (ONİKİ) 

KANTİN DURUMU AKTİF 

İHALE ŞEKLİ SÖZ KONUSU OKUL KANTİNİ 08.09.1993 TARİHLİ VE 2886 SAYILI 

DEVLET İHALE KANUNU’NUN 51/g MADDESİ GEREĞİNCE AÇIK 

ARTIRMA USULÜ İLE KİRAYA VERİLİR VE KİRALAMADA 

TARAFLARCA SÖZLEŞME DÜZENLENİR. 

İHALENİN YAPILACAĞI YER BODRUM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU 

İHALE TARİHİ VE SAATİ 16/01/2020 PERŞEMBE GÜNÜ, SAAT 14.00 

(2019-2020) 

MUHAMMEN BEDELİ 

 

29.100,00 TL 

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ 8.730,00 TL 

2-İHALEYE KATILMA ŞARTLARI 

a. T.C. vatandaşı olmak. 

b. Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak.(5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler 

geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, 

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 

mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa   Karşı Suçlar başlıklı İkinci 

Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan mahkum olanlar ihalelere katılamazlar ve okul aile 

birliklerince kiraya verilen yerlerde istihdam edilemezler.) 

c. Başka bir kantin işletiyor olmamak. 

d. İhalesine katıldığı okulun servis taşımacılığını yapmamak. 

e. İlgililer İhaleye bizzat katılacaktır. ( Vekalet ile ihaleye girilemez.) 

f. İhaleye 65 yaşından gün almamış gerçek kişiler katılabilir. Şirketler, dernekler, vakıf ve birlikler ihaleye katılamazlar. 

g. Kantin işletmeciliği ustalık belgesini haiz olmak şarttır. 

h. İhaleden men yasağı almamış olmak. 

i. İhale komisyonu /Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu başkanı ve üyeleri ile birliğin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin 

ikinci dereceye kadar  kan ve kayın hısımları ihaleye katılamaz. 

j. İlçemizde daha önce ihaleye katılıp taahhüdünü yerine getirmeyen ya da taahhüdünden vazgeçen , sözleşme imzalamayan 

istekliler ihaleye katılamaz. 

k. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinde Özel Şartlar 1.Maddesinde “ Kiracının değişmesi durumunda; 

kantine kiracı tarafından yapılan tüm tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman da dikkate alınarak okul, birlik, varsa 

ilgili oda temsilcisinin/kuruluşun ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski 

kiracıya yeni kiracı tarafından ödenir. Bu husus ihale ilanında ve şartnamede belirtilir.” 

3-İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER 

       a.    İkametgâh ilmühaberi (Süresi 6 ayı geçmemiş olacak.) 

       b.    Nüfus cüzdanı sureti ve fotokopisi   

       c.    Sabıka kaydı   (Süresi 6 ayı geçmemiş olacak.) 

       d.    Başka kantin işletmediğine dair yazı. (Ticaret Odası ve Esnaf Odasından alınacak) 

       e.     İhalesi yapılan okulun servis taşımacılığını yapmadığına dair yazı. ( Okul müdürlüğünden alınacaktır.) 

       f.     Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu           

               hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların                    

 hiçbirisinde bu belgelerin bulunmaması durumunda kalfalık, veya işyeri açma  veya kurs  bitirme belgelerinden en az 

birine sahip olma şartı aranır. (09.02.2012 tarih ve 28199 sayılı yönetmelik.) Geçici teminat: Kiralama İhalelerinde tahmini 

kira bedelinin %3 (yüzde üç)’ünden az olmamak üzere   %30 (yüzde otuz)’una kadar geçici teminat alınabilir denmesi 

nedeniyle Mumcular Sitare Özkan Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Hesabına, tespit edilen  yıllık kira 

bedelinin % 30' una tekabül eden  bedelin geçici teminat olarak yatırdığına dair dekont. İhale sonucunda ihaleyi kazanan 

katılımcı yasal  süreci içerisinde sözleşme yapmadığı takdirde 2886 Devlet İhale Kanunun 57. Maddesi gereği geçici  

teminatı gelir kaydedilir. 

      g.     İlgili Meslek Odasından Kantin İşletmeciliği men yasağı bulunmadığına dair yazı 

      h.     Şartname  

      i.      İhaleye vekâletle girilmez. 

      j.      İhaleye katılmak isteyenler istedikleri takdirde okul kantinini mahallinde görebileceklerdir, 

      k.     İhaleye katılmak isteyen gerçek kişi katılımcılar evraklarını hazırlayarak ihalenin yapılacağı 16.01.2020  

              günü saat 14.00’e kadar kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna elden teslim edeceklerdir.  

              İstenen belgelerin asılları dosyaya konulacaktır, fotokopileri ve noter tasdikli evraklar kabul    

               edilmeyecektir. 

    

               İlan olunur. 


