TUNCELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İLAN-ŞARTNAME
İLGİLİLERE DUYURU (İLAN)

Madde -1 İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
Adres: Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Atatürk Mah. 15 Temmuz Şehitler Bulvarı
Telefon : (0428) 213 24 85
İhale Usulü: 09/02/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Milli Eğitim
Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği’nin 20/3. maddesine göre oluşturulan ihale
komisyonunca 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesi gereğince yapılacaktır.
İhalenin Yapılacağı Adres: Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda
Madde 2-İhale Edilecek Yerin Bilgileri :
Sıra No

1

İşin İhalenin
Adı
Tunceli İl
Milli Eğitim
Müdürlüğü

Personel
Sayısı

İhale
Tarihi

İhale
Saati

Muhammen
Bedel 12 Ay
Üzerinden

110

18.08.2021

10:00

6.000 TL
( Altı Bin )

Geçici
Teminat
Bedeli (
%3)
180 TL
( Yüz
Seksen )

Geçici Teminat : İstekli girmek istediği çay ocağı ihalesine ait yukarıda tabloda
belirtilen muhammen bedelin % 3 tutarında ( 180 ) TL geçici teminatı Tunceli
Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Tunceli Şubesi nezdinde
bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Hesabı TR280001000298543853795035 nolu
hesabına yatıracaktır.
Madde 3: İhaleye Katılmak İçin Gerekli Olan Belgeler:
1) İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, kiralanacak kantin için geçici teminatın yatırıldığına
dair banka dekontu.
2) Teklif Mektubu ( Teklif Mektubu Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme
Şubesinden alınacak ) .
3) İkametgâh Belgesi
4) Nüfus Cüzdanı ve arkalı önlü fotokopisi.
5) Sabıka kaydı ( E-Devlet üzerinden alınabilir.)
6) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. Maddesinde belirtilen
kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/61986 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 işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip
olma şartı aranır.
7) Kantin kiralama ihalelerine katılacak kişiler; ilgili esnaf odasından adına kayıtlı okul
kantin işletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığına dair aldığı
belge.
8) Herhangi bir sağlık kurum veya kuruluşundan son altı ay içerisinde alınmış olan sağlık
raporu
9) Öğrenim Belgesi.
10) Başka birisi adına ihaleye girecek olanlar için noterden alınmış vekâletname
İstenilen belgelerin aslı veya noter tasdikli olanlar verilecektir. Aslı idarece görülmüş ibaresi
olanlar da kabul edilecektir.
Madde-4: Başvuru Dosyasının Hazırlanması ve Sunulması: Usulüne uygun olarak
hazırlanmış belgelerin ihale tarihi ve saatine kadar komisyona elden teslim edilmesi
gerekmektedir. Posta kanalı ile ve İhale başlama saatinden sonra yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir. Başvurular, katılımcı veya vekili (Noterden vekâletname ibrazı olan)
tarafından bizzat yapılacaktır. Belgeleri eksik olan katılımcıların başvuruları iptal edilecek,
değerlendirmeye alınmayacaktır. İstekli bütün evrakları bir dosya halinde kapalı ihale zarfına
koyacak, zarfın üstüne isteklinin kimlik ve adres bilgileri ile çay ocağı ihale bilgileri yazarak
zarfın kapanma yerine adını – soyadını yazacak ve imzalayıp kapatacaktır.
Tekliflerin Sunulması:
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Pazarlık Usulü başlıklı hükmü gereğince Pazarlık
Usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler,
komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre bir veya daha fazla istekliden yazılı veya
sözlü teklif almak ve hazır bulunan isteklilerden yazılı son teklifleri alarak ihaleyi
sonuçlandırabilir. Bu husus komisyonca ikinci bir tutanak ile tespit edilir.
Madde-5: İhaleye Katılamayacak Olanlar:
a) İhale komisyonu Başkanı ve üyeleri ile birliğin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin
ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ihaleye katılamaz.
b) Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar
dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya
şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale
alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü
bulunanlar ve kamu haklarından mahrum bırakılanlar ihalelere katılamazlar.
c) İlimizde daha önce kantin ihalesine katılıp taahhüdünden vazgeçen, sözleşme imzalamadığı
için ihaleden men yasağı alan istekliler ihaleye katılamazlar. Katıldıkları tespit edilenlerin
sözleşmeleri fesih edilerek kati teminatları idareye gelir kaydedilir.
d) Daha önce her hangi bir okulun kantin veya yemekhane işletmeciliği ihalesini kazanıp
işletmecilik yaparken, kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi feshedildiği için ihaleden
men yasağı alan istekliler bu ihaleye katılamaz. Bu durumda olup, ihale üzerinde isteklinin bu
durumun tespitinde teminatları gelir kaydedilecek ve sözleşmeleri feshedilecektir.
e) İhaleye şirket, dernek, vakıf vb tüzel kişilikler katılamazlar.

f. Halen okul aile birlikleri ile kantin sözleşmesi bulunan işleticiler ihaleye katılamazlar.
Sözleşmesi idare tarafından tek taraflı olarak feshedilen ve kendiliğinden terk edip gidenler,
idare tarafından 1 yıl süre ile kantin ihalelerinden men yasağı alırlar.
Madde 6- İhaleye Katılacaklar: İhaleye sadece gerçek kişiler bizzat veya vekilleri vasıtası
ile katılabilirler.
Madde 7- Teminatın Geri Verilmesi:
Geçici Teminat: İhaleyi kazanamayan katılımcıların geçici teminatları bir hafta içerisinde
kendilerine iade edilecektir.
Kati Teminat: İhaleyi kazanan işleticiden yıllık sözleşme bedelinin % 6 sı kadar kesin
teminat alınacak olup, kesin teminat sözleşme imzalanmadan önce Defterdarlık Muhasebe
Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Tunceli Şubesi nezdinde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü
Özel Hesabı TR280001000298543853795035 nolu hesabına yatıracaktır. (2886 Sayılı Devlet
İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerler kati teminat olarak kabul edilecektir.)
Madde 8: Kiralama süresi: 1 yıldır.
Madde 9: Yüklenici yıllık kira bedelinin %3 ünü Tunceli İl Özel İdaresine peşin veya yıllık
arz bedelinin (1/4’ü ) peşin, kalan miktarı 3’er aylık taksitler halinde üç eşit taksitte ödeyip
dekontun birer suretini Strateji Geliştirme Şubesine teslim edecektir.
Süresinde ödenmeyen işletme bedeline 6183 sayılı Amme Alacakların Tahsili Usulü
Hakkında Kanun’un 51’inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme faizi
uygulanacaktır.
Madde 10: Sözleşme süresi ihale kararının işleticiye tebliğ tarihinden itibaren 12 aylık süreyi
kapsar. İhaleyi kazanan işletici, Tunceli Esnaf ve Sanatkârlar Odasına üye olmak zorundadır.
Madde 11: İşletme hakkı verilen çay ocağının bulunduğu yer sözleşmesinin imzalandığı
tarihten itibaren 15 ( on beş) gün içerisinde Müdürlüğümüz mahallinde tazmin edilecek
tutanakla işleticiye teslim edilir.
Madde 12: İşletici temizlik ve sağlık koşullarına uygun bulunur. Sabotaj ve yangın gibi
tehlikelere karşı her türlü tedbiri alır. İşletme hakkı verilen yerde, hizmetin gerektirdiği
malzeme ve eşya dışında devletin güvenliği, genel ahlaka aykırı ve Müdürlüğümüzce
sakıncalı her türlü alet, kitap ve broşür gibi eşya bulunduramaz.
Madde 13: İşletme hakkı süresi sona erdiği veya süresinden evvel iptali halinde işletme
hakkı verilen yer idareye teslim edilmediği takdirde her geçen gün için işletici
tarafından işletme bedelinden ayrı olarak cari yıl işletme bedelinin binde beşi oranında
günlük ceza uygulanır.
Madde 14: Sözleşmeyi imzalamadığı takdirde yatırmış olduğu geçici teminatı ve sözleşmeyi
imzalamakla birlikte ilk altı ay içerisinde işletmecilikten vazgeçtiği ya da fesih ettiği takdirde
yatırmış olduğu kesin teminat (yıllık kira bedelinin %6 sı) iade edilmeyerek idareye gelir
kaydedilir. Bu durumda ihale idare tarafından belirlenecek tarihte yeniden yapılır.

Madde 15: ÖZEL HÜKÜMLER
1. İhaleyi kazanan işletici çay ocağını bizzat çalıştıracak olup, yanında ( bay-bayan )işçi
çalıştırabilir.
2. İş bu şartnameden doğacak bütün vergi, resim ve harçlar ihale üzerinde bırakılan
işleticiye aittir.
3. İşletici aylık kirayı iki defa üst üste yatırmadığı takdirde komisyonca tek taraflı olarak
fesih edilir.
4. İşletici çay ocağında satacağı ürünlerin fiyat artışlarını komisyon onayı alındıktan
sonra yapabilir.
5. İşleticinin çay ocağı elektrik ve su sayaçlarını ayırıp aboneliklerini kendi adına
yaptırması gerekmektedir. Elektrik ve sayaçlarının ayrılmasından oluşacak tüm
masraflar işletici tarafından karşılanacaktır.
6. İş bu İhale Şartnamesinden doğacak anlaşmazlıklarda Tunceli Mahkemeleri yetkilidir.
Madde 16: Sözleşme Feshi: Kiraya verilecek yer için 09.02.2012 tarihli ve 28199 sayılı
Resmi gazetede yayımlanan Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 22. maddesine göre işlem
yapılacaktır.
Bu şartnameye uymayan işleticinin sözleşmesini fesih eder ve kati teminatını idareye gelir
kaydeder. İhale üzerinde bırakılan kişinin bu şartnamedeki hususları yerine getirmemesi
durumunda sözleşme kendiliğinden fesih olur. Bu durumda ihaleyi kazanan kişi hiçbir hak
talep edemez.
Madde 17: İşbu şartname ve eklerinde yazılı bulunmayan hususlarda 2886 Sayılı İhale
Kanunu ve 16/12/1984 tarih ve 18607 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren
Devlete Ait Taşınmaz Mal, Satış, Trampa, Kiraya verme, Mülkiyetin Gayri Aynı Hak
Tesis, Ecri misil ve tahliye yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Madde 18: İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Sözleşme ita amirin onayına
bağlıdır.
İHALE KOMİSYONU
İLAN OLUNUR.

