
KANTĠNĠHALE ĠLANI 

Bilecik Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 

ġehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu 

 

1- ĠHALE ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER 

Ġhaleye katılmak isteyen istekliler  %3 geçici teminatı ġehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk 

Ortaokulu Okul Aile Birliğinin Halk Bankası Bilecik ġubesi’nde bulunan TR94 0001 2009 3640 0016 0003 

34 IBAN numaralı hesabına yatırmak zorundadırlar. ĠĢin yapılma yeri, teslim alma ve teslim etme Ģekil ve 

Ģartlar Ġhale Ģartnamesinde ve özel Ģartlarda belirtilmiĢtir. Ġhaleyi alan iĢletmeciler yer teslimi yapılmadan % 6 

kesin teminatlarını yatırmak zorundadırlar. 

Ġhale Usulü: Kantin Ġhalesi; M.E.B. 9 ġubat 2012  tarih ve 28199 sayılı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 

20. Maddesi hükümleri doğrultusunda, 8/9/1993 tarihli ve 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun  51. maddesinin  

birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulü yapılacaktır. 

Ġhale ġartnamesi: Ġhaleye katılmak isteyen istekliler Onaylı Kantin Ġhale ġartnamesini Okul 

Müdürlüğünden ücretsiz temin edeceklerdir. 

Ġhalenin Yapılacağı Adres : ġehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu 

                                                  Bahçelievler Mah. Atakent Cad. No:65 Merkez/Bilecik 

 

Ġhale Tarihi   : 02.08.2018 

Ġhale Saati   : 15.00 PerĢembe 

 

2-ĠHALE EDĠLECEK OKUL KANTĠNĠ 

 

OKUL ADI 

ĠHALE 

EDĠLECEK 

YER 

ĠHALE 

EDĠLECEK 

YER m² ’SĠ 

YAKLAġIK 

ÖĞRENCĠ 

SAYISI 

AYLIK 

MUHAMMEN 

KĠRA 

BEDELĠ 

(BRÜT) 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

BEDELĠ %3 

(9 Aylık Bedel 

Üzerinden) 

ġehit Kaymakam 

Muhammed Fatih 

Safitürk Ortaokulu 
Kantin 34,70m

2 
503 1050 TL 283,50 TL 

 

4- ĠHALEYE KATILMA ġARTLARI 

1. T.C. VatandaĢı olmak. 

2. Ġhaleden men yasağı almamıĢ olmak. 

3. Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiĢ olmak. 
4. Ġhale komisyonu baĢkanı ve üyeleri ile birliğin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ikinci dereceye 

kadar kan ve kayın hısımları ihaleye katılamaz. 

5. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile; kasten 

iĢlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramıĢ olsa bile 

devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, millî 

savunmaya karĢı suçlar, devlet sırlarına karĢı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına 

fesat karıĢtırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun 

Cinsel Dokunulmazlığa KarĢı Suçlar baĢlıklı Ġkinci Kısım Altıncı Bölümünde düzenlenen 

maddelerdeki suçlardan birinden mahkûm olanlar ihalelere katılamazlar. 

6. Daha önce her hangi bir okulun kantin ihalesini kazanıp iĢletmecilik yaparken, kendi kusurundan dolayı 

idarece sözleĢmesi feshedildiği için ihaleden men yasağı alan istekliler bu ihaleye katılamaz.  

7. Kantin SözleĢmesini süre olarak uzatma hakkı olduğu halde süre uzatımı hakkını kullanmayan 

iĢletici aynı okulun yapılacak olan ilk ihalesine katılamaz. 



8. Ġhaleye sadece gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmayı kabul eden gerçek kiĢiler bizzat veya 

vekilleri vasıtasıyla katılabilecektir. Ġhaleye Ģirket, dernek, vakıf vb. tüzel kiĢilikler katılamaz. 
9. Sağlık yönünden sakıncalı olmamak. (Ġhale sonrasında ihale üzerinde kalan kiĢiden Portör Muayenesi 

istenecektir). 

 

5- ĠHALEYE KATILMAK ĠÇĠN GEREKLĠ OLAN BELGELER 

1. ġehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu Okul Aile Birliğinin Halk Bankası Bilecik 

ġubesi’nde bulunan TR94 0001 2009 3640 0016 0003 34 IBAN numaralı hesabına, kiralanacak okul 

kantininin belirtilmek suretiyle (9 Aylık Bedel Üzerinden)  Muhammen Bedelin (%) 3’ü kadar (283,50-

TL) geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya herhangi bir bankadan alınacak süresiz 

Teminat Mektubunun aslı (2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerler 

teminat olarak kabul edilecektir). 

2. Ġkametgâh belgesi (aslı) son bir ay içerisinde alınmıĢ olacaktır. 

3. Nüfus Cüzdanı ve arkalı önlü fotokopisi 

4. Sabıka kayıt belgesi (aslı) son altı ay içerisinde alınmıĢ olacaktır. 

5. Herhangi bir sağlık kurum veya kuruluĢundan son altı ay içerisinde alınmıĢ olan sağlık raporu (Akciğer 

grafiği ekli) (Ġhale sonrasında ihale üzerinde kalan kiĢiden Portör Muayenesi istenecektir). 

6. Milli Eğitim Bakanlığı 9 ġubat 2012  tarih ve 28199 sayılı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. 

Maddesinin ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre ihaleye katılımcılardan kantincilik 

alanında alınmıĢ ustalık belgesi veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 30. Maddesinin son 

fıkrası gereğince ustalık belgesi yetki ve sorumluluklarını taĢıyan kantincilik alanında iĢyeri açma 

belgesi sahibi olma Ģartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde bu belgelerin bulunmaması 

durumunda kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartıaranacaktır. 

7. Ġlgili Esnaf Odasından alınacak, adına kayıtlı kantin iĢletmesi bulunmadığına ve ihaleden men yasağı 

olmadığına dair belgenin aslı. Halen Okul Aile Birliği ile kantin sözleĢmesi bulunan müstecir tarafından 

baĢka herhangi bir okul kantini iĢletmediğine dair taahhütname.  

8. Ġhale ġartnamesi (Onaylı ġartname Okul Müdürlüğünden temin edilecek olupistekli tarafından 

imzalanarak zarfa koyulacaktır). 

9. Teklif Mektubu  (Ġlk teklifler kapalı teklif usulüne göre yapılacaktır). 

10. BaĢka birisi adına ihaleye girecek olanlar için noterden alınmıĢ vekâletname. 
 

Ġstenilen belgeler kapalı zarf içinde ve zarfın üzerinde isteklinin adı soyadı ile açık adresi, teklifin hangi iĢe 

ait olduğu yazılarak ve zarfın yapıĢtırılan yeri istekli tarafından imzalanarak ihale saatine kadar 

komisyona elden teslim edilir. Belgeleri teslim etmeyenler ihaleye katılamaz. 
 

5- DĠĞER HUSUSLAR 

1. Ġhaleyi kazanan iĢletici kantini bizzat çalıĢtıracak olup, hiçbir surette devir veya temlik yapamaz. 

2. Ġhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

3. Ġhaleye katılanlar ihale Ģartnamesi, 2886 Sayılı Ġhale Kanunu ve M.E.B. 9 ġubat 2012  tarih ve 28199 

sayılı Okul Aile Birliği Yönetmeliği ve Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek-2) sözleĢmedeki hükümlerin 

tüm maddelerini kabullenmiĢ sayılırlar. Ġleri de bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez ve 

itirazda bulunamazlar. 

4. Onaylı Ġhale ġartnamesi mesai saatleri içerisinde Okul Müdürlüğünden temin edilecek olup istekli 

tarafından imzalanarak zarfa koyulacaktır.  

 

ĠLAN OLUNUR 

                              ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 

DUYURU ĠLANI YAPILACAK YERLER 

1- ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ĠNTERNET SĠTESĠ 

2- ĠHALESĠ YAPILACAK OKULUN ĠNTERNET SĠTESĠ 

4- ĠHALESĠ YAPILACAK OKULUN ĠLAN PANOSU 


