
KANTIN SATON vb. YERLERE AiT MUHAMMEN BEDEL TEsPiT KoMisYoNU TUTANAGI

Yukarrda bilgileri bulunan okul/kurumLokman Hekim Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi 12.12.2022 tarihinden itibaren 1(bir) yrllrk kira i,komisyonumuzca oybirli$ii oybirligi

' Bilal UYSAL Ahmet BAR
Komisyon Bagkanr Uye

$ube MUdUTU Okul MUdUTU Okul Aile Birli$i Bagkanr

SUleyman GUBEg
uye

Esn.veSan.Oda Yon. Kur. Uvesi

iti I itgesi ANTALYA-KORKUTELi

Okulu Lokman Hekim Mes.ve Tek.
Anadolu Lisesi

Personel Sayrsr 40

O$renci Sayrsr 350

O$retim $ekli [* lt,tormat n ikiti

E$itim O$retim Baglama ve Bitig Saatleri 08:05-17:00

Okulda Haftaigi Mesai Saatleri Drgrnda Qallgma Var mr? Yok

llaftasonu Okulun Faalirreti Var mr? Var
Kiraya Verilen Yerin Alanr (m2) 25 M2

Kantin ve Benzeri Yerlerin Bir Onceki Yllrn Avlrk Kirasr 494,35

GUnlUk Oftalama Satrs -futarr
350

Kantinlerde Satrlabilecel< UrUnler
Grda, Tarrm ve Hayvancrlrk Bakanlrgrnrn Uretim
izni olan UrUnleridir.

TahminiAylrk Elektrik,Su ve lsrnma Giderleri Su 3 M3 - Elektrik 150 Kw lsrnma ..,. ,.. .. TL

Devredilecek Demirbaglann Kargrlr$r (TL)

Kiraya Etki Edecek Di$err Faktorler

l\ylrk Kira Bedeli (Yrllrk l(ira Bedeli / 9 ) 14.000+' - 9 Aylrk

Komisyon Tarihi
12.12.2022



ANTALvA-KORKUTELI ilge uiu-i rGiriu vrUoUnlUttrjNe e ,6u oxur rRruriru innle il-nrur

ihale tarihi

ihale saati

ihale Yeri

Muammen Bedel

GegiciTeminat

O[renci Sayrsr

Personel sayrsr

:11t 11212022

:L,4.00

Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

L2000,00 x31100T1

:3i60,00 TL

350

4t0

Okullara ait okul kantinleri 2886 sayrlr Devlet ihale Kanunu'nun 5l.maddesinin I frkrasrnrn (g) bendine gore

ihale edilecektir.

ihaleye igtirak edenlerden istenen belgeler:

1-ikametg6h Belgesi (Antalya srnrrlart iginde ikamet etmesi gerekmektedir.)

2-Ni.lfus Kayrt Ornefii

3-Sabrka Kayrt Belgesi

4-ihaleye katrlan gergek kigiye ait gi.incel saflrk raporu (Aile Hekimli[inden alrnabilir)

5-Gegici Teminat yatrrrldrfirna dair dekont veya makbuz

6-5/611986 tarihli 3!108 sayrlr mesleki egitim kanunu hUki.lmlerine gore kantincilik alanrnda alrnmrg ustaltk

belgesi

7-Borcu yoktur yazrsr (SGK' dan prim borcu ve vergi dairesinden vergi borcu olmadr$rna dair belge, eger SGK'

lr deIilse; iligi$i yoktur yazrsr)

8-ihaleye gergek kigiler katrlrr. (Vakrf, dernek, birlik ve girketler ihaleye katrlamaz)

g-ihale gartnamesive ekleri, Sartname bedeli olan 100,00 TL (Okul aile birlifiiAyni/Nakdi bafrg alrndr belgesi

mukabili) kargrhfirnda, OkulAile Birlifii Ba5kanlrfirndan temin edilecektir. (Belge dosyaya eklenecektir.)

10-Eksik evrakla ihaleye girilmez.(Teslim edilecek evraklarrn tarihleri ihale tarihinden 15 gi.in 6ncesi tarihli
o laca ktrr.)

NOT: ihale gartnamesi Okul idaresinden temin edilecektir. ihale Sartnamesi ve.ilan.dikkatlice incelenip,
istenen evraklar ve belgelerin aslt dosyastnda haztr bulundurulacaktlr.



LOKMAN HEKiM MESLEK| VE TEKNiK ANADOLU LiSESi

KANTiN innlrsi DUvURU vE SARTNAuesioin

ihaletarihi: t2/!212022

ihale Saati: 14.00

Kira Siiresi: 1 Yrl

ihale Yeri Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Muhammen Bedel: 14000.00L

Gegici Teminat:360b

6[renci Sayrsr :350

Gegici Teminatrn Yatrrrlacafr Hesap No:T.C. Ziraat Bankasr Korkuteli gubesi. TR58 0001 0000 4166 1641 7850 01

MADDE-1: ihale ile ilgili Bilgiler ihale Usuli.i : Kantin ihalesi; M.E.B. 09/02/2012 tarih ve 28199 sayrh OkulAile
BirlifiiYonetmelifiinin 17, Maddesi hiikiimleri dofirultusunda, 2886 Sayrh Devlet ihale Kanunu'nun 35/d ve

51/g maddesi gerefiince yaprlacaktrr.

MADDE-2: ihaleye Katrlmak igin Gerekli Olan Belgeler:

1):T.C. Ziraat Bankasr l(orkuteligubesi66164178-5001. Nolu OkulAile Birli$inin hesabrna, kiralanacak okul

kantininin ismi belirtilmek suretiyle ytllrk muhammen bedelin %3'Ll kadar gegiciteminatrn yatrrrldrgrna dair

makbuz veya herharrgi bir bankadan alrnacak Teminat Mektubunun aslr (2886 Sayrlr Devlet ihale

Kanunu'nun 26. Maddesinde belirtilen defierler teminat olarak kabul edilecektir,)

2) ikametgdh ilmtiharberi (aslr) son bir ay igerisinde allnmrg olacaktrr.

3) NUfus CLlzdanr ve arkah onlii fotokopisi

4) Cumhuriyet BagsirvcrlrIrndan altnmtg olan sabrka kayrt belgesi (aslr)son altr ay igerisinde alrnmr5 olacaktrr.

5) Herhangi birsaflr[< kurum veya kurulugundan son altray igerisinde alrnmrg olan saflrk raporu (Akciger

grafi$i ekli)

6) Milli Egitim BakanlrfrStratejiGeligtirme Bagkanlrlr 2006/18 nolu genelgesi 16. Maddesi htikmi.i gerefive
Okul Aile BirliIiYonertmeliflinin 17. Maddesine gore yaprlacak ihaleye katrlrmcrlardan, oncelikle "Kantin

igletmecilifii Ustalrk l3elgesine sahip olanlar kabuledilecektir. Ancak katrlrmcrlarrn higbirinde ustalrk belgesi

yoksa srrasrile kalfalrk belgesive bunlarrn olmamasrdurumunda kurs bitirme belgesine sahip olma gartr

a ra naca ktrr,"

7) Korkuteli KantincilerOdasrndan alrnacak, adrna kayrtlr kantin igletmesi bulunmadrfrna ve ihaleden men

yasafr olmadrfirna dair belge (Ash)

8)ihaleye girecek gergek kigiler, baflr bulundufu vergi dairesinden vergi borcu yoktur yazrsr alacaklardrr.

S) ihale $artnamesi (ilgili Okul Mi.idUrli.i[[inden temin edilecek ve onaylr olacaktrr.)

10) Bagka birisi adtna ihaleye girecek olanlar igin noterden alrnmrg vekAletname 2/4



KatiTeminat: ihaleyi kazanan igleticiden yrllrk sozlegme bedelinin %6sr kadar kesin teminat ahnacak olup,
kesin teminat sozlegme imzalanmadan once T.C. Ziraat Bankasr Korkuteli $ubesi. 32476326-5002 Nolu okul Aile

Birlifiinin hesabrnaokul adtve kiralanacak yerin cinsi (kantin) belirtilerek nakit olarak yatrrrlacaktrr. (2886 Sayrlr

Devlet ihale Kanunu'nun 26. Maddesinde belirtilen degerler kati teminat olarak kabul edilecektir.)

MADDE-7: 0zel Hi.ikUmler:

f. ihaleyi kazanan igletici, KantincilerOdasrna i.iye degil ise 1(bir)ay igerisinde rlye olmakzorundadrr,2.
isteklisozle5me imzarladtktan sonra gergek usulde vergi mrikellefiolduIunu kanrtlayan belgeyive Kantinciler
Odastna kaytt olduIuna dair belgeyi 1 (bir) ay igerisinde Okul Aile BirliIine ibraz edecektir.

3, ihaleyi kazanan igletmeci, ihale kararr kendisine teblifiinden sonra kantin igletmeciliginden vazgegtigi,

7(yedi) ig gi.inU iginde gerekli gartlan yerine getirip sozlegmeyi imzalamadrgrtakdirde yatrrmrg oldu[u gegici

teminattve scizlegmeyi imzalamakla birlikte ilk altray igerisinde igletmecilikten vazgegtifiya da fesih ettifii
takdirde yattrmts oldugu kesin teminat (yrllrk kira bedelinin %6 sr) iade edilmeyerek idareye gelir kaydedilir.
Bu durumda ihale idare tarafrndan belirlenecek tarihte yeniden yaprlrr

4. Difer taraftan kendi kusurundan dolayr sozlegmesifesih edilen igletmeci iizerine ihalelere giremeyecefi
yonilnde igleticiye bir yrl sUre ile men yasaIr konularak bu durum Kantinciler Odasr Bagkanlrgr'na yazr ile

bildirilecektir.

7. Okul kantinlerinde Tartm ve Koy i5leri BakanlrIrve Safrlrk Bakanlrgrndan satt$tyasaklanmamrg ilrrinlerin
sattlmast gerekmektr:dir.

8. ihaleyi kazanan i5letici kantin bizzat galrgtrracak olup, higbir surette devir veya temlir< yapamaz,

9, l5 bu gartnameden do[acak bUttin vergi, resim ve harglar ihale tizerinde brrakrlan i5leticiye aittir.

10, i5 bu ihale $artnamesinden dogacak anlagmazlrklarda Korkuteli Muhakemeleri yetkilidir,

MADDE-8:Sozlegme Feshi: idare bu 5artnameye uymayan igleticinin sozlegmesinifesih ederve kati

teminattnt idareye gelir kaydeder, ihale Uzerinde brrakrlan kiginin bu gartnamedeki hususla nyerine 414

getirmemesidurumunda sozlegme kendilifinden fesih olur. Bu durumda ihaleyi kazanan kigi higbir haktalep
edemez.

MADDE-9: igbu 5artname ve eklerinde yazrlr bulunmayan hususlarda 2886 Sayrlr ihale Kanunu ve

1,6/I211,984 tarih ve 18607 saytlt resmi gazetede yayrnlanarak ytiri.irliige giren Devlete Ait Tagrnmaz Mal,

Sattg, Trampa, Kiraya verme, Miilkiyetin Gayri Aynr Hak Tesis, Ecri misil ve tahliye yonetmelifi htikl]mleri
uyguranrr.

MADDE-10:$artnamre ile ilgilidosya okul mtidtirltiIUnden temin edilecektir" ihaleye girecek istekliler igin,

ihalesi yaprlacak okul mtidilrliigii onaylr gartnameyi almak zorunludur.

MADDE-11: idare iha leyi ya plp ya pmamakta serbesttir.

MADDE-12 Sozlegme ita amirinin onaytna bailrdrr.


