
ORTAHİSAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

ATATÜRK ORTAOKULU KANTİN HİZMETLERİ 

İHALE DUYURU VE ŞARTNAMESİ 

 

MADDE 1. İş Sahibi İdareye İlişkin Belgeler 
a.Bağlı Olduğu İdarenin Adı      : Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
b.İhalesi Yapılacak Okulun Adı : Atatürk Ortaokulu 
İhale Yapacak İdarenin Adı        : Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
c.Adres                                          : Çarşı Mah.K.Maraş Cad.No:53 Ortahisar/TRABZON   
d.Telefon                                      : (0462) 202 04 04-05 
MADDE 2.İhale Konusu İşin: 
a.Niteliği                                       :Kantin Hizmeti  
b. İşin Süresi                                 :Her yıl kira artışı yapılarak 5 Yıl süre ile. 
c. Eski İşletmeciye ait Sabit Demirbaş Fiyatları: 5.000 ,00 TL (BeşbinTL) 
MADDE 3.İhale Edilecek Okul Kantini: 
Okul Adı Kantin 

olarak 
kullanılacak 
Alanın (m2) 

Öğrenci 
Öğretmen 
Personel 
Sayısı 

Dosya Bedeli Aylık 
Muhammen 
Kira Bedeli 

Yıllık (9 ay) 
Muhammen 
Kira Bedeli 

Geçici 
Teminat 
Bedeli 
% 15 

İhale  
Tarihi 

İhale 
Saati 

Atatürk 
Ortaokulu 

   30 m2     183     300,00 1.400,00 11.900,00 1.785.00 17.09.2019 
       Salı 

10:00 

 

MADDE 4.Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması: 
4.1.1.Son Teklif Verme Tarihi ve Saati:17 Eylül 2019 Salı günü–Saat: 09.00 
4.1.2.Tekliflerin Sunulacağı Yer.          : Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İdaresi 
MADDE 5.İhale İlgili Bilgiler : 
a.İhale Usulü     : MEB. 09.02.2012 tarih ve 28199 Sayılı Okul Aile Birliği Yönetmeliği 20.maddesi hükümleri 
doğrultusunda,Kapalı Zarf. (Tek dosya olması halinde pazarlık yapılacaktır) 
b.2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g maddesi gereğince yapılacaktır. 
c. İhalenin Yapılacağı Adres: Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1.kat 8 nolu oda 
e.İhalenin Dokümanın Görüleceği  
   İnternet Adresi                              :ortahisar İlçe meb.gov.tr 
MADDE 6. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 
6.1.İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler: 
6.1.1.İhaleye katılmak için okul adına yazılan müracaat dilekçesi. 
6.1.2.İhaleye katılacak kişinin Kimlik Fotokopisi 
6.1.3.İhaleye katılacak kişinin İkametgâh Belgesi   
6.1.4.İhaleye katılacak kişinin Sabıka Kaydı 
6.1.5. İhaleye katılacak kişinin Sağlık Raporu (Aile Hekimi de olur) 
6.1.6. Gerçek kişilerin Vergi Borcu Yoktur Belgesi.(Vergi Dairesinden) 
6.1.7.Esnaf Odasından veya Kantinciler Derneğinden, üzerine kantin olmadığına dair yazılı belge.  
6.1.8. İhaleye katılanlardan kantincilik alanında alınmış Ustalık Belgesi şartı aranır. Ancak, katılımcıların 
hiçbirinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda İş yeri açma, kalfalık ve kurs bitirme belgelerinden en az 
birine sahip olma şartı aranır. 
6.1.9. İhaleye katılacak iştirakçilerin Geçici Teminat tutarlarını Ziraat Bankası Gülbahar Hatun Mahallesi Şubesi 
(Varlıbaş yanı) nezdindeki 68039462-5010 nolu hesaba 1.785,00 TL yatırılması ve Dekontun 1 suretini Dosyaya 
koyulması. 
6.1.10. İhaleye katılacak iştirakçilerin Dosya Bedeli olarak Ziraat Bankası Gülbahar Hatun Mahallesi Şubesi 
nezdindeci 68039462-5005 nolu hesaba 300,00 TL yatırılması ve Dekontun 1 sureti Dosyaya koyulması. 
6.1.11.İhalesine girdiği okulun Servis Taşımacılığı yapmadığına dair okuldan alınacak yazılı belge.  
MADDE 7.İhaleye Katılacak Gerçek ve Tüzel Kişilerde Aranacak Şartlar: 
7.1.1.T.C Vatandaşı Olmak 
7.1.2.İhaleye katılacakların gerçek kişi olması gerekir. Vakıf, Dernek, Şirket gibi Tüzel kişiler ihaleye katılamazlar. 
7.1.3.Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak; 

     (Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin 

şahsiyetine karşı işlenen suçlarla kasıt ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 

kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak 

kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından 

dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihaleye katılamazlar) 



MADDE 8.İhaleye Katılamayacak Olanlar: 

8.1.1.Üzerine kayıtlı kantin olanlar, kantin işletirken tek taraflı sözleşmesi fesh edilenler veya İhaleden men 

yasağı olan kişiler ihaleye katılamazlar.  

8.1.2.İhale komisyonu başkanı ve üyeleri ile okul aile birliği yönetim ve denetim kurulu üyelerinin üçüncü 

dereceye kadar yakınları ihaleye katılamazlar. 

8.1.3.Daha önce herhangi bir okulun kantin veya yemekhane işletmeciliği ihalesini kazanıp işletmecilik 

yaparken, kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi feshedilenler bu ihaleye katılamazlar. Bu durumda 

olup, ihale üzerinde kalan isteklinin durumunun tespitinde teminatları gelir kaydedilecek sözleşmeler 

feshedilecektir. 

          8.1.4.İlçemizde daha önce kantin ihalesine katılıp taahhüdünden vazgeçen, çekilen, sözleşme imzalamayan 

istekliler ihaleye katılamaz. Katıldıkları tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilerek kati teminatları idareye 

gelir kaydedilir. 

8.1.5.05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış 

ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması 

durumunda iş yeri açma, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.  

8.1.6.Kantin işletmecisi; kantini Okul Aile Birliği Yönetmeliği Eki (Ek-2) Sözleşme hükmü 9. maddesi 

hükmü gereği bizzat işletmek zorunda olduğundan, sadece bir okulun kantin /yemekhane ihalesine 

katılabilirler 

8.1.7.Üzerine kayıtlı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul veya kurumlarda kantin işletmesi bulunanlar. 

MADDE  9.İhaleye Katılacaklar: 

9.1.1. İhaleye sadece gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmayı kabul eden gerçek kişiler girebilir. 

9.1.2. İhaleye,3.şahısların vekaletle katılması söz konusu değildir.  

9.1.3. İhaleye katılacaklar 65 yaşından gün almamış olacaktır. 

9.1.4. İhaleye katılacak 3.şahıslar, 6.maddede istenen tüm belgeleri hazırlayarak ihalenin yapılacağı 

saatten önce,  17.09.2019 Salı  günü  saat 09.00’a kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilgili birime (1.kat 7 

nolu oda) teslim edeceklerdir.  

9.1.5. İhaleye katılacak kişi veya kişilerin sağlık yönünden (Bulaşıcı veya ağır hastalık süreci devam eden 

kişiler) herhangi bir rahatsızlığı olmayacaktır. 

9.1.6. Teklifler rakamsal ve yazı ile talep edilecektir. Teklifin yanlış ifade edilmesi halinde verilen teklif 

geçersiz sayılacaktır. 

9.1.7. Komisyon üyeleri gerekçesini belirtmek suretiyle; ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyon 

ihaleyi yapmama kararı kesindir. 

9.1.8. Öğrenci,Öğretmen ve Personel sayısı 183 kışıdır.   (okul kayıtları netleşmediğinden öğrenci 

sayıları aşağı yukarı oynayabilir ) 

9.1.9.İhaleyi kazanan 3.şahis vergi mükellefi olması ve yazar kasa bulundurulması zorunludur. 

- BU İHALE İLANI; 10.09.2019 Salı günü saat 09.00’dan, 17.09.2019 Salı günü saat 09.00’a kadar İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü İNTERNET sayfasından ve okulun ilan panosunda asılı kalacaktır. 

 

 

 

                                                                                                                                     İHALE KOMİSYONU 

 

 


