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UGURLUDAG ÇOK PROGRAMLl ANADOLU LiSESi

oKUL KANT|N lHALEsl lLANl

ILAN
UĞURLUDAĞ ÇoK PROGRAMLl ANADOLU LiSESi okul kantini,

Uğurludağ Kaymakamhk Makamın ın 05 l 0l 12016 tarıh v e l 0222482-20 -E.67 87 4
sayılı onayı doğrultusunda,8l9ll983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun
35/d ve 51/g maddeleri gereğince pazarlık usulU ile kiraya verilir ve kiralamada
taraflarca sözleşme düzenlenir. Pazarlık usulü açık teklif almak suretiyle verilecek,
teklifl er muhammen bedelden aşağı olmayacaktır.

l -PAZARLIĞA KONULAN KANTİNiN BULUNDUĞU EĞİTİM KURUMLINUN

a) Okulun Adı
b) Bulunduğu İl ve iüçe

TL(4 AY ÜzERiNDEN)
d) İhalenin Yapılacağı Yer

:UĞURLuDAĞ çoK PRoGRAMLl ANADoLu LisEsi
: ÇORUM/UGURLUDAG

: Uğurludağ Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğü

c) Kira Tespit Komisyonunca Belirtilen Muhammen Bedel : Aylık '120 ,Yıl|ık 48O

Yenicami Mahallesi Dereboyu Sokak No:1 Uğurludağ/ÇORUM
e ) İhalenin Yapılacağı Tarilr ve Saat : 18.01 2O16 saat 14:00
f ) Ögrenci Sayısı /Personel Mevcrıdu: 1g4+3O ( Personel)=224

g ) Eğitiın Şekli : Normal(Gtindtızlü) Öğreti ın
lr ) Kira Harici Elektrik Stı Isınma : Kantinci tarafindan Uğurlııdağ İlçe Özel idare

Müdürlüğüntin ilgili lıesabına aylık 50 TL olmak ıızere 4 aylık toplam 200 TL yatıracaktır.
Ayrıca Süzıne saat takılacak krıllanılan elektrik parası da aynı şekilde yatırılacaktır.
J ) Okulıın Adresi :Yenicami Mahallesi-Dereboyu Sokak no:1 UğurludağÇorum
k)Kantİnİn Okulun İçİndeki yerİ: Uğurludağ Çok Programlı Anadolu Lisesi Zemin Kat Yanı

ve 23 m2'si :Geçici Kantin Yeri İdarece Gösterilecek(Okul İçi Giriş Koridoru)
l) Kantindeki demirbaş Eşyalar : İlk defa kantin açılacak/ ihale Şartnamesi gereği kantin
yeri istekli tarafından yaptırılacak ve bırakması halinde yapılan malzeme olduğu gibi kalacak.
Teslim edilen malzeme tutanakla tespit edilip tutanakla teslim alınacak

m) Kİracının değİşmesİ durumunda; kantine kiracı tarafindan yapılan tüm tesis
masrafları, kullanım süresi ve aınoıtİsman da dikkate alınarak okul, birlilç varsa ilgili oda
temsilcisinin/ku ruluşun ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca
takdir edilen ırıeblağ, eski kiracıya yeni kiracı taraflndan ödenir.

2 - İhaleye katılmak için başıuracak mtistecirlerde aranacak özellikler ile komisyona
ibraz etıneleri gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır.

A ) iHALEYE KATILACAK KİŞiLERDE ARANACAK ŞARTLAR

l. T.C. Vatandaşı Olmak,
2) İhaleye 6l(altmış bir) yaşından gün almamlş gerçek kişiler katılabilir.

Şirketler, dernekler, vakıf ve birlikler ihaleye katılamazlar.



3. Yuzkızartıcı bir suçtan hUkUm giymemiş olmak,
4. Başka bir kantin işletiyor olmamak.
5. İhalesine katılan okulun servis taşımacılığını yapmamak,
6.İhaleye vekaletle girilmez. Kantin bizzat yüklenici tarafından

çalıştırılacaktır. Kantin başkası tarafından çalıştırılamaz, resmi veya gayri resmi
devir ve temlik yapılamaz.
'7. Kantin ve benzeri yerlerin kiralanmasında yapılacak ihalelerde,
katılımcılardan kantin işletmeciliği ustalık belgesi istenir. Ancak
katılımcıların hiç birisinin kantin işletmeciliği ustalık belgesi bulunmaması
durumunda kantin işletmeciliği ile ilgili sertifika, kurs bitirme belgesi,
kalfalık veya iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranrr.
Kantin ihalesinde katılımcılardan öncelikle kantin işletmeciliği ustalık belgesi
yoksa sırası ile kantinle ilgili kalfalık ve bunların bulunmaması durumlarında
kurs bitirme belgesine sahip o|ma şartı aranır.

B- Yönetmelik ekinin 2015 inci maddesi hUkmU gereği, yapılacak
ihalelere katılacaklardan ilgili meslek odasından adına kayıtlı kantin işletmesi
bulunmadığına ve ihaleden men yasağı olmadığına dair belge istenecektir.

9- İhaleye katılmak isteyenler istedikleri takdirde okul kantinini mahallinde
görebileceklerdir.

10- Kiralaına işleıninde ilk yıl kira bedeli ihale bedelidir. idare sözleşme yenilemeyi
tıygtın gö_rdiiğü takdirde. ikinci ve izleyen yıllar kira bedelleri (TÜİK)yayımlanan Üretici fiyat
endeksi ÜPg Uir önceki ylın aynl ayrna göre yüzde değişim oranında artırılır.

l l- Kantin yerinin elektrik ve su gideri ihale koınisyonunca./kurrımca belirlenen fiyattır.
İhale bedeüi dışında olup, Uğurlrıdag İlçe Özel İdare Miidürlıiğüne mi,istecir tarafından ödenir.

72- İdarece sözleşıne feshedildiği veya sözleşıne yenilenmek istenmediği takdirde
mtistecir hiçbir hak talep edemez.

13- Okul Aile Birliği Yönetıneliği kapsamında belirtilen lrususlara harfiyen uymak
zorı;nda olup, uymamasr sözleşıne fesilr sebebi sayılacaktır.

l4- Fiziki mek6nı uygun olan kantinlerde gıda ve hijyen güvenliğinin sağlanması
için Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) yayımladığı |3275, 13284 ve benzeri diğer
standart kriterlerine uyulur.

15- Kiracı, ilgili bakanlık/bakanlıkların kantin ve benzeri yerler ile buralarda
bulundurulacak yiyecek ve içecek ve benzeri diğer hususlara ilişkin olarak yayımlanan genelge
ve diğer diizenleınelere uymak zorundadır. Yönehnelik gereği kantinde bulunınası yasak olan
gıdalar, son krıllanıın tarihi geçıniş gıda maddeleri ve İdarece bı.ıltınınası istenmeyen gıda
ınaddelerini bulrınduramaz.

l6- İşletııe lrakkı verilen yerde lriç bir şekilde "bira" dihil alkollü içki, tütün ve tütün
mamulleri ile enerji içecekleri bulı,ındurulamaz ve satlşl yapılamaz. Kantin ve benzeri yerlerde
gıda kodeksine uygun öğencinin ruh ve beden sağlığına faydalı gıda ve içeceklerin
bulundtırulması zorunludur.

17- Okul Aile Birliğince gerekli görüldüğü takdirde, Sözleşmenin feshini gerektirecek
bir drıruın olınadığında, İşletıneciden memnun kalındığı takdirde Beş yılı geçmeyecek şekilde
her yıl sözleşme yenilenir.

l8- Kantin yeri sözleşme hüktimlerine aykırı ve amacı dışında kullanılaınaz.



B) İHALB KoMİSyoNUNA vBRİLECEK EvRAKLAR:

l . Açık teklif alınacaktır.
2. İkametgah Senedi (Belgesi)
3. Nüfus Cizdan Fotokopisi
4. Savcılıktan iyi hal belgesi, Sabıka kaydı
5. Öz geçmişi belirten başvuru dilekçesi
6. Geçici teminat bedelinin (48 TL) Okul-Aile Birliğinin Uğurtudağ

T.C Ziraat Bankası 1381 40638615 -5001 nolu hesaba yatırıldığına dair
banka dekontu,

7. Okul Aile Birliği Yönetmelik ekinin2015 inci maddesi hukmü gereği
ilgili meslek odasından adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına, Başka bir
kantin ça[ıştırmadığına dair ve ihaleden men yasağı olmadığına dair belge

8. Kantinle ilgili Meslek yeterlilik (Kantin İşletme) belgesi, (Ustalık
Belgesi bulunmaması durumunda, Kalfalık Belgesi,veya kantin işletme
Belgesi, Kurs Bitirme Belgesi, bulunmamast durumunda kantincilik üzerine
ihale komisyonunun kabul edebileceği belge)

9 . Üzerinde Kantin Otmadığına dair yazı (ilgili Esnaf odasındaı/il Milli
Eğitim Müdürlüğünden)

10. İhateden Men Yasağı olmadığına dair yazı.(ılgıli Esnaf odasındaı/KiK
Kamu ihale Kuruınu)

1 l. Geçici Teminat Bedel Makbuzu
12. Iha|e üzerinde kalan işletmeci ihale bedelini ilk taksidini peşin olmak

üzere üÇer aYlık dönemler halinde okullar kapanmadan ihale bedelinin tamamı
idareYe veYa ilgili kurumların hesap numaralarınayatırılarak dekontu idareye
ve ilgili kurumlara elden teslim edilecektir.

13. İhale yapıldıklan sonra belirtilen süre içinde sözleşme yapmayanların
geçici teminatları iade edilmeyecektir

Abdul
Uğurlud Milli Eğitim Müdüni


