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SEKLI
2885 Sayrlr Devlet ihale Kanr.rnun 35/d ve 51/g
rnaddelerine rhk usul[i
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ORTAOKUI.U MUDUR ODASI

1_FATURA BEDELL-ERI _ i Elektrik ve S

2. IHAIEYE KAT|LMA $ARTTAR|:
a) T.C, Vatandagr olmak.
b) Yiiz krzartrcr bir sugtan hriktim giymemi5 olmak.
c) Gergek ki5i olmak,
d) Saflrk yontlnden sakrncah olmamak.
e) Kattltmctlardan, 3308 sayrh Meslek Ef,itim Kanunu h0krimlerine gore kantincilik
alantnda altnmr5 ustalrk belgesi, i5 yeri aqma belgesi, kalfahk, kurs bitirme belgelerinden,
en az birine sahip olrnasr veya Sanayi ve Ticaret Odasrndan ahnan kantincilik ile ilgili
belgeye sahip olmasr,
f) Bagka kantin igletiyor olmamak,
g) Yapaca$r ig ile ilgili mesleki ve teknik e$itim diplomasr, sertifikasr, kurs bitirme,
kalfahk, ustaltk veya i5yeri agma belgelerinden birine sahip olmak.
hl lhaleye vekSlet ile girilemez.
i) ihaleye katrlanlar ihale gartnamesi ve eki bulunan cizel hijktimlerinin ti.im maddelerini
kabullenmi5 sayrlrrlar, ileride bu dtizenlemelerin aksine hiCbir hak talep edemez, itirazda
bulunamazlar,
j) ihale komisyonu ba5kanr ve riyeleri ile birlifiin ycjnetim ve denetleme kurulu
riyelerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayrn hrsrrnlarr ihaleye katrlamazlar.
k) Son be5 yrlda okul aile birlif,i ile kantin iSletmesi si..iresince anla5mazlr$a dtigen

mlistecirler ile bunlarrn ikinci dereceye kadar kan ve kayrn hrsrmlarr ihaleye katrlamazlar.
ll Aga[rda istenen belgeler zarf iginde teslim etmig olmak.

3. iNeu KoMISYONUNA VER|LECEK BELGELER;

a) ikametgih ilmtihaberi (6 Aydan eski olmamak kaydr ile belgenin aslr)

bl Niifus CiJzdanr Fotokopisi (Aslrnr g6stererek)

c) ihaleye katrlacak kiginin sabrka kaydr (6 Aydan eski olrnamak kaydr ile belgenin ash)

d) ihaleye katrlacak ki5iler iEin saflrk raporu. (6 Aydarr eski olmamak kaydr ile belgenin
aslr)

e) Okul Aile Birligi ba5kanhfirndan imzalr ve onaylr olarak alrnacak olan $emsettin Gline;
imam Hatip Ortaokulu Kantin ihale Sartnamesi.
f) Kantin kiralama ihalelerinde katrhmcrlardan 05/06/!986 Tarihli ve 3308 Sayrlr Mesleki

E$itim Kanunu hiiktimlerine gcire kantincilik alanrnda ahnmrg ustaftk belgesi sahibi olma
gartr aranrr. Ancak katrlrmcrlarrn hiqbirisi

o6neruci sAytst vE ci6ner,rivr ounum u



i5yeri aEma belgesi, kalfalrk, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma 5artt

arantr. (eeyan edilecek belgelerin fotokopileri (asrllarrnr gdstermek 5artr ile).

t) Kantin kiralama ihalelerine katrlacak ki5iler ilgili Esnaf Odasr veya Ticaret ve Sanayi

Odasrndan adrna kayrtlr ba5ka okul kantin igletmesi olmadrprna ve ihalelerden yasaklama

karart bulunmadr[rna dair aldrgr belgeyi ibraz eder.

h) Gegici teminat dekontu.

i) ihale ilzerinde kaldr[r zaman idarece hazrrlanan sdzlegmede yer alan "Yiiklenici bir yll

iginde kiralama iginden vazgegtifi halde 9 Ayhk (Bir yrlhk kira bedeli) kira bedelinin

tamamrnr 6deyecefine dair taahhiitname"

4. Yrllrk tahmini kira bedelinin Yo 3'lone tekabril eden 215 t. (ikiY0zOnALtrTL| gegici

teminatr Afyonkarahisar Defterdarlrfr Muhasebe Miidtiliiiii'ne Yatlrllacaktlr'

5. Kesin teminat bir (11yrllrk kira bedelinin % 5'srna tekab0l eden miktardrr. lhale iizerine

kalan tarafrndan 5(beg)gi.in iginde Afyonkarahisar Defterdarhfr Muhasebe Mi.idiirli'iii.ine
yatrrrlacakttr.

ihale tjzerinde kalan istekli kararrn kendisine teblifinden itibaren s(Bel) g0n iginde i5letme

bedelinin ilk taksitini pegin olarak Zlraat Bankast Kocatepe/Afyonkarahisar $ubesiTR 7000

0100 2067 7t82 O47g 5002 Nolu hesaba yatrrarak scizle5me imzalayacaktrr. Demirbaglar

saglam teslim edilir, saplam teslim altntr. Aksi takdirde teminat irat kaydedilir.

6. Teklif ve belgeler gartnamede agrklandllr Sekliyle haztrlanarak Merkez Semsettin GUne;

imam Hatip Ortaokulu Mridrirlii}rine2AlASl20lg tarihinde en geC saat 15:0Oe kadar belge

kargrftf,rnda teslim edeceklerdir. Belirtilen grin ve saate kadar dosyayl bizzat elden teslim

etmeyenler ihaleye katrlamazlar. ihaleye posta telgraf ve faksla yaprlan miiracaatlar kabul

edilmeyecektir.
7. Yaprlacak srizlegme l Yrl (2019-2020 eEitim iilretim yrh) igin gegerlidir. Okul Aile Birli8i

Ydnetim Kurulu tarafrndan mristecirden memnun kalinrrsa s6zle5me birer yrlhk olmak iizere,

her ytl yenilenecek bu siire ilk sozleSmenin yaprldrflr tarihten itibaren 5(bef ) yth

gegmeyecektir. Yrllrk s6zleSme yenileme tarihi en geg Temmuz Aytntn ilk iki Haftasr

igerisindedir. Yrlhk i5letme bedeli scizlegmenin uzattldr[l her yrl Ttirkiye istatistik Kurumunca

yayrm la nan TEFE-TU FE ortalamast oran tnda arttrtltr.

B. ihaleden once mesai saatleri iginde kantin yeri gdrillebilir. ihale kendisine kalan kigi okul

kantinini efiitim 6[retim baglamadan okul idaresitaraftndan 6nerilen dtizenlemeleri ve baktm

onanm faa liyetlerin i yapmakla yrikri m lii olacaktrr.

9. yrl;k igletme bedeli pe5in veya 9 Ay {Dokuz Ay) e5it taksitlerle cidenir, Okullarrn tatil

oldu$u Haziran, Temmuz ve A[ustos aylarrnda kantin kapalr olacairndan kira odenmez.

Not: ihale dosyasr mesai saatleri iginde gemsettin G0neg imam Hatip Ortaokulu Okul Aile

Birlifinden tasdikli ve onayh olarak 50 TL (Elli) krrtasiye bedeli kargrhprnda altnacakttr.
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