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KANTİN IHALE ŞARTNAMESI

T.C

A) Aşağıda yer alan Elmadağ ilçesine bağlı, Dr Ahmet Kazım Mıhçıoğlu İlkokulu, Ga;?$ğhin
Anadolu Lisesi, Hasanoğlan Anadolu imam Hatip Lisesi, kantinleri ihalesi 8/9.r1 983 tarihli ve 2886
sayılı Devlet Ihale Kanununun 35' inci maddesinin birinci fıkrasının(d) bendi ve 51/g bendi
gereğince pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.

R

B) ihale dokümanı, ihaleye katılmak isteyen istekliler tarafından,
Mtldürlüğü Muhasebe Bölümünden alınacaktır.

Elmadağ ilçe Milli Eğitim

C) ihaleye katılmak isteyen katılımcılar belirtilen evrakları baılalLZild içerisinde hangi okul
kantini için verdiği bilgileri yazılarak imzalanıp ihale saatine kadar Müdtlrlüğümüz Destek
Hizmetleri Bölümüne teslim edeceklerdir.

D) Îhale Elmadağ ilçe Milli Eğitim Mildürlüğünde ll EKİM 2017 ÇARŞAMBA günü aşağıda
belirtilen saatte 08/09/1983 tarihli 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 35/d maddesi gereğince
pazalık usulü ile yapılacaktır.

E) II EKiNi 2017 TARIHINDE Inal.ESI YAPII,ACAK OKUL.I.ARAN Inal,E SAATİ

Okulun Adı
1. Gazi Şahin Anadolu Lisesi
2. Hasanoğlan Anadolu imam Hatip Lisesi
3. Dr. Ahmad Kazım Mıhçıoğlu ılkokulu

Ihale Saati
14.00
14.20

1 4.40

F)Muhammen bedel ilc geçici teminat miktarlar aşağıda gösterildiği gibidir

Okulun Adı
Aylık

Muhammen Bedel(TLL Gecici Teminat Miktarı(TL)

1. Gazi Şahin Anadolu Lisesi
2. Hasanoğlan Anadolu Imam Hatip Lisesi
3. Dr. Ahmat Kazım Mıhçıoğlu ılkokulu

'1 .250,00
1 .050.00
1.050,00

340,oo
285 ,0o
285,0o

G) ll EKİM 2017 ÇARŞAMBA günü kantin ihalesi yapılacak olan okul adresi ile öğrenci
mevcutlarını gösterir liste aşağıda olduğu gibidir.

OKUL ADI I ÖĞRENCİ
MEVCUDU

OKUL ADRESI

Gazi Şahin Anadolu Lisesi 393 Kurtuluş Mahallesi. Koruyolu Sk. No:6. 06780
Elmadağ/Ankara

Hasanoğlan Anadolu imam
Hatio Lisesi

305 ustası'on Mahallesi, 06850 1 lasanoğîan Elmadağ'Ankara

Dr. Ahmad Kazım Mıhçıoğlu
ılkokulu

623 Menderes Bulv./su Kuyusu Snk. No:176, €)6780 Hasaııoğlaıî
Ellmadağ'Ankara
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H)ihaleye Katılacaklar
1-) ıhaleye sadece gerçek usulde gelir veı'gibi
veya vekilleri vasıtası ile katılacaktır.

mükellefi olmayı kabul eden gerçek kişil

2- ) istekJI katJjımcılar aynı günde birden ımla kantin ihalesi için dosya verebilirler fakat bir:lkantin
ihalesini kazanırsa diğer ihalelere katılamazlar. Katılamadıklan kantin ihalelerine yatımıış oldukları
geçici teminatlar 5 iş gününden sonra iade edilecektir.

1) 1- Teminatın Veı'ölmesi
Geçici Teminat: ihaleyi kazanamayan katılımcıların geçici teminatları 5 iş gününden sonra
iade edilecektir.
Kati(Kesin) Teminat: Ihaleyi kazanan işleticiden yapılacak sözleşme bedelinin % 6 'si
kadar kesin teminat alınacak olup, kesin(Kati) teminat sözleşme imzalanmadan Elmadağ Mal
Müdürlüğüne okulun ve kiralanacak yerin cinsi(Kantin) de belirtilerek nakit olarak yatırılaçaktır
(2886 sayılı Devlet Ihale kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerlerde kati teminat olarak
kabul edilecektir) ayrıca geçici teminatın iadesi kesin teminat yatırıldıktan sonra iade
edilecektir.

Teminatın iadesi ise Okul Aile Birliği Yönetmeliği eki(Ek--2) kiralama sözleşmenin 8
Maddesi hükmüne göre iade edilir.

1)- Ozel hükümler
1-) ıhaleyi kazanan kantin işleticisi, Kantinciler Odasına üye değil ise l (Bir) ay içerisinde üye
olmak zorundadır. Aksi halde işletmecilikten vazgeçmiş sayılacak ve sözleşmesi fesh
edilecektir.

2-) istekli sözleşme imzaladıktan sonra gerçek usulde vergi mükellefi olduğunu kanıtlayan
belgeyi ve Ankara Kantinçiler Odasına kayıt olduğuna dair belgeyi l(Bir) ay içerisinde Okul
Müdürlüğüne ibraz edecektir. Etmeyenlerin sözleşmeleri fesh edilerek kati teminatları irat
kaydedilecektir.

3-) a) ihaleyi kazanan işletmeci, ihale kararın kendisine tebliğinden sonra 7(Yedi) iş günü içinde
gerekli şartları yerine getirmeyip sözleşmeyi imzalamadığı ve kantin işletmcciliğinden
vazgeçtiği takdirde yatırmış olduğu geçici teminatı iade cdilmeyerek idareye gelir kaydedilir

b) Sözleşme)i imzalamakla birlikte sözleşme süresi bitmeden ya da sözleşmeyi fesh ettiği
taktirde yatırmış olduğu kesin teminatı iade edilmeyerek idareye gelir kaydedilir'.

4-) Diğer tarayan kendi kusurundan dolayı sözleşmesi fesih edilen işletmeci üzerine ihalelere
giremeyeceği yönünde men yasağı konularak bu durum Ankara Kantinciler Odası Başkcaıılığına
bildirilecektir.

5-) Kantin Îşletiçisinden yaz tatilinde(Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında) kira
alınmayacaktır.

6-) ihaleyi kazanan ışletici kantin / yemekhaneyi bizzat çalıştıracak olup, hiçbir suretle devir
veya temlik yapamaz.

7-) İşbu şartnameden doğacak bütün vergi, resim ve harçlar ihale üzerinde bırakılan işleticiye
aittir

ihaleyi kazanan ışletici Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünce ya)ıslanan
05.08.2004 tarih ve ll nolu kurumlar vergisi sirküleri gereği Okul Aile Birliğine ödeyeceği ki(anın
üzerinden (Kira bedeli) -Zû18 oranında hesaplanacak KDV'yi bağlı ıılduğu vergjtfrÛaiqw$i
müdürlüğüne her ay beyan ederek ödeyecektir. ,©ğ'
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8-) YÖ çlnçllği eki (EK 2) sözlesme "Özel Sartlar-- l
Din kentine yapmis olduğu sabit tesis masraflarını (ilgili

dide kabul, beyan ve taahhüı
eder

9-) ihaleyi kazanan işletmeci her yıl kantin işletmecisi fâaliyeı belgesi ile kendisinin vc işletmede
yanında çalışanların adli sicil ve arşiv kayıtlarını yenileyerek birlik yönetimine teslim etmek
zorundadır.

10- lş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına ve gereklerine tam olarak ııl'mayi Taahhüt ediyorum

11-) İşbu ihale şaıtnamesinden doğacak Anlaşmazlıklarda Ankara/Elmadağ mahkemeleri ve icra
daireleri yetkilidir.

J)- Sözleşme Feshi
Idare bu şartnamede belirtilen hususlara uymayan işleticinin sözleşmesini lösh eder ve kati
teminatını idareye gelir kaydeder. Yüklenici hiçbir hak talep edemez.

K)- iş bu şartname ve eklerinde yazılı bulunmayan hususlarda 2886 Sayılı ihale Kanunu ve
16/12/1984 tarih ve 1 8607 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Devlete ait Taşıııınaz
Mal Satış, Trampa, Kiraya verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve tahliye
>'önetmeliği hiîktimleri uygulanır.

L)- Okul l(antînlerindeki yeni sözleşme, biı' önceki ihaleyi alan kiracıyla yapılan sözleşme
sonunda imzalanarak yürülüğe girecektir.

OKUL ADI nEVAıVı EDEN sözı,EŞNıE BİLİŞ rAKİbİ

Gazi Şahin Anadolu Lisesi
Hasanoğlan Anadolu Imam llatip Lisesi
Dr. Ahmet Kazım Mıhçıoğlu ılkokulu

IHALE TARIHI
14.10.2017
IHALE TARIHI

IW- Idare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

İSTKKLÎ

Adı So\,adı
.k'

ilçe Mill Müdürü



TEKLIF MEKTUBUDUR

İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

.TL Aylık muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkartılan
Okulu kantininin kiralanması için idarenizce düzenlenen ihale

şartnamesini okudumve şartnamedeki hususların tamamını kabul ettim.

yazıyla l
Müdilrlüğündeki okul kantinini l IBir) aylık

.TL den kiralamaya taahhilt ediyorum

TL

ADRES VE TELEFON .l. . .. . . . .t )nu


