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KORKUTELi KAYMAKAMLIdI
osman 6nal itkokutu Miidiirtiigii

Osman Onal iikokulu Okulu Miicliirliigi.ine ait okul kantini 2886 sa),fi Devlet IhaleKanunm 51 maddesinin I maddesinin (g; bendine gdre pazarLk usulii if" iflui" 
"Oif"""ttir.

IHALE TARiHi
iHALE SAATI
iHALE yERi
ADRES
odRENcl sAyrsr
MUHAMMEN BEDEL :10 000TL
GECiCi TEMINAT :300 TL

) Daha dnce kantin kiralayrp kira
teminat yakanlar, belirli bir siire
katrlamazlar.

t05/0112022
:14,00
:Osman Onal ilkokulu Midiir Odasr
:Uzunoluk M. 5I464 SokaL KORKUTELi

GEqiCi TEMiNATIN YATIRILACAGI HESAP NO:ZiTAAt BANKASI KORKUTELI
47 553247 -5001

Ihaleye i$tirak Edenlerden Ahnacak Belgeler:
a) ikametg6h Belgesi
b) Niifus Kay( omegi
c) Cumhur_iyet Sar.ctlrgrndan altnacak sablka kayrr belgesi
d) Ihaleye kallan gergek kiriye ait saghk ruporo isuglii. O"ukl.mdan almabilir.)e) ceqici Teminatrn Barkaya yatrrldrgma dui, buoki d"kontu .

F Kantin kiralama ihalelerinde katrhmcrlardan 05/06/1986 tarih ve 330g Sayrh Mesleki

lT- 5*T. hiikiimlerine gdre kantincilik alanmda ahnmr! ,;Ustahk Belgesi,,
olma $anr aramr. Ancak katlltmcrla n higbirisinde ustallk belgesi bulunmamasr

lIIT1i'U r:t' aATr,a b:tgest kalialrk. kurs bitirme belgeterinderr'en az brrine sa}iporma $ant aranu. Kahltmcrlar sahip olduklarr bu belgelerin aslim dosyaya
ekleyeceklerdir.

) Ihaleye girecek gergek kiqiler vergi miike efiyetine tabi, bagir bulundugu vergi
dairesinden vergi borcu yoktur yazru ve SSK veya liugtir, a* prim borcu
bulunrnadrEna dair yMr ahnacak ihate dosyasrna eklene*tti.i 1X""uff"'ifgiii if,"i"qartnamesinin detayh incelenmesi)

I il,ll:t: *"":U ki$ile;katrtabiljr. {V€krfDernek ve Sirkerter ihale}e kalrtanlaztarJ.- jt^l:fllli__:0,"" \ekatelen islirak kabut edilmelecek. ir!irakqi bizzat kendi ihaleye
KaTltacaKlrr-

borglanm ddemeyenler, kantin ihaiesine kat tp
kantin gaL$trrp brrakanlar ihaleye 1 yrl siirey.le

) Eksik ewakla ihaleye girilemez.
F Ihale lartnamesi ve ekle , $axtname bedeli olan 50.00 TL. karr rgmda, Okul AileBirligi Ba5kanlrgrndan lemin edileceLlir. r Belge dosyaya eklen"""ii 

-
) Yiiklenicinin defiiqmesi duumundu onf t-antini""'yAri*- .uiit t"ri, -o.run*,kullamm siiresi ve amorlisman dikkate almaral<, 

"mf, 
ti.jit ,*"" ;lgif, meslek odasrtemsilcisinin ve gerektifiinde bilir.kiqi kahJrmryla olupturulan komisvo?ca tatair eaiten

meblag. csk i ytikleniciye yeni yiiklenici rarafrndan <ijeni

Nor: rhale $artnamesi okul idaresinden t€min €d ec€ktir. ihale $artnam€si v€ Ilan dikkatliceincelenip, isten€n evraklar ve belgelerin ash ihale dosyasrnda rr"r,i rruiunau"ur""nr.t 
". 

so,konusn ih{le dosyalarr, ihal€ b,-itiminden sonra .f.*f _tau"f iifa""ir"i lo ya 
"ii."yt"saldanacaktrr.
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KORKUTELi OSMAN ONAL iLKOKULU

i$iN NirEl,lci
YER
KIRA sUREsi

E BiRIiGi

:Okul Kantini Kiralamasr,
:Okul Aite Birligi Ba;kant{L
:1 Y

KANTiN iHALE AMtrSi

L ihaleye gergek olan qahrslar katrlabilir. girketler, Vakrflar vb .katilatnaz.
2. "Devletin $ahsiyetine kargr iqlenen suglarla, basit ve nitelikli zimmet, iftikap, Iii$ve1,

hrsrzl*, dolandurcrhk, sahtecilik, inancr kdtiiye kullanma, dolayh iflas gibi yiiz
ktzattlcr veya qeref ve haysiyeti kurcr suglarla veya istimal ve istihlak kagakgrhfr,
resmi ihale ve ahm sattmlara fesat kanstlma devlet srrlarrm agrla mrma, suqlanncLan
dolayr hiikiimlii bulunanlar, cezas tamamlayarak affa ugrayanlar, kamu haklanncLan
yoksun buakrlanlar" bu ihaleye katrlamazlar.

3, Ihale Komisyonu baqkam ve iiyeleri, okul miidtuii, okul aile birlili ydnetim ve
denetim kumlu iiyelerinin ikinci dereceye kadar olan yakrnlarr, bu ihaleye
katrlamazlar.

4.2886Sayhdevletihalekanununun83.Ve84.Maddelerinegdreyasakholanlar;daha
iince kantin kiralayp, kira borglarlm <idemeyenler, kantin ihalesine katlllp teminat
yakanlar, belfuli bir situe kantin i$letil buakanlar ihaleye kabul edilmeyecektir.

5. Illetme hakkt verilen yerler genigletihneyecek ve kiralama amacr drgrnda
k uJlalr lmayacak trr.

6, Ihale 2886 Sa)ali Devlet lhale Kamrnunun 51 inci maddesinin birinci fikrasrmn (g)
bendine gdre pMarhk usulii ile yap acakhr.

7. Ihale miiracaat galrsen ilgili okulun, Okul Aile Birli{i Baqkanllglna yap acakhr. posta
ile yap an mttacaatlar kabul edilmeyecektir.

8. lhale $axhamesi ve ekled, $artname bedeli olan 50.00 TL kartrhgnda, Okul A.ile
Birligi Bagkanhgmdaa temin edilecektir. (Belge dosyaya eklenecek)

9. Kantin kiralama ihalelerinde katrhmcrlardan 05/06/1986 tarih ve 330g Say r
Mesleki Egitim Kanunu htkiimlerine giire kantincitik alamnda ahnmrs ,.Ustahk
Belgesi" olma $artr aramr. Ancak katrhmcrlarrn higbirisinde ustahk belgesi
bulunmamasr durumunda b yeri aqma belgesi, kalfaltk, kurs bitinme
belgelerinden en az birine sahip olma fartr aranrr, Katrhmcrlar sahiD olduklan
bu belgelerin ashnt dosyaya ekleyeceklerdir. -

10, Ihaleye katrlanlaln egitim-6Eretim otamrna ve iilrenci psikolojisine ulum
sajlayabilecek nitelikte olmaslna diktat edilecektir.

11. Muhammen bedel tespit komisyonunca belirlenen ayltk kiramn o/o30,u kadar oian
miktar gegici teminat olamk ilgili okulun, okui aile birliEinin Ko*uteli Ziraat
Bantasr qubesindeki 47553247 -5001 nolu hesabma yatnlacaktn.

12. ihalede istenen el,raklann tiimiiniin son tesLim tarihi OSIOI/2022 gijnii, saat 11.00,dir.
Bu tadh ve saatten sonraki miiracaatlar kabul edilmeyecektir.

13.Ihale 05/01/2022 tarihi, qargamba giinii, saat 14:00 de Osman OIal
Ilkokulu'nda yap acaktrr.

14.Iqtirakginin adrn4 vek6leten i$tirakgi kabul edilmeyecek, ilgili ihaleye bizzat kenctisi
katrlacakhr. Katrhmcrlar, ihale baqlamadan ijnce fotoErafll resmi kimlik belgelerini
Kornisyona ibraz edecek, yamnda bir bagkasrm bulundurmayacakhr.

15. Ihaleye girecek gergek kiqiler vergi miikellefiyetine tabi, baEh bulundufu vergi
dairesinden vergi borcu yoktur yazrsr alacaklardf.
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16. SSK - BAGKUR' dan prim borcu bulunrnadrfrna dair yazr alrtracak, ihale
dosyasrna eklenecektir, E[er SSK veya BACKUR' lu defitse; il4igi voktur
Yazrsrnr imzah olarak, SGK - iqyeri Tescil Biiliimiinden alacaklardrr.

17. ihale Dosyasrna Eklenecek DiEer Belgeler;
a-Niifus miidirliiklerindetr alrnacak olan ,,Niifus Kayrt Orne[i,',
b-ikametgah belgesi (Korkuteli'de ikamet etmesi gerekmektedir.)
c-CumhuriyetSaycrhgrndan ahnacak..SabrkaKay Belgesi"
d-Salhk Raporu (Sa!lrk Ocaklarrndan Ahnabilir)
e-Gegici Teminatrn Bankaya yatu drErna dair banka dekontu (11. madlde)

lS.Yukanda istenilen tiim belgelerin ash ihale dosyaslna eklenecekve evraklardan
Eksifi olanlar ihaleye ahnmayacaktrr.

19. Ihaleye katrlacak kigiler; "il srmrlan igerisinde bulunan okul ve kurumlanmrzda adrna
kayrtL batka kantin bulunmadrlma" dair resmi yazryr dosyaya ekleyeceklerdir. Bahse
konu yazl; Biiyiik$ehir Belediye smrrlan igerisinde bulunan (5 merkez ilge) ilqelerce, il
Milli Egitim Miiditliign Okul Aile BirliEi Bdliimijnden ahnacak olup; diger 14 ilAe
tarafindan elektronik ortamda okulaile0T@meb. gov.tr adresinden temin edilecektr,
20. Bir kantini i$leten ikinci kantini igletemez. ihaleyi kazanrmg olsa dahi geqersiz sayrlrr,
21. Yiiklenici her ay ayLk kira bedelinin %18'ini KDV olarak Vergi Dairesine yatrrmak

zorundadrr. Kiralama ile ilgili her tiirlii vergi, resim, harglar ve diper giderler
ytikleniciye ailtir.

22. Kantin ihalesini alan yiiklenici kantini kendi isletmek zorundadrr. Baskasrna devir ve
temlik edemez.

23. En uygun teklifi veren kiqi i1e 3 giin iginde $artnameye uygun s6zle$me yaprlma&g1
takdirde, geQici teminat okul aile birli[i tarafindan ilat kaydedilir.


