
KANTiN iunln i
A) Agafrda yer Alan CAHir ZnnipOCLU A
2886 Sayrh Devlet ihale Kanununun 35/d ve 51/g maddeleri , 0910212012 tarih ve 28199 sayrh
Resmi Gazetede Yayrmlanan '6Okul Aile Birlifi Yiinetmelifi ve Milli Egitim Bakanhfr Strateji
Geliqtirme Baqkanhfrnrn 03/03/2006 tarih ve 2006/18 Sayrh genelgesi gerefince pazarhk usulii
ile kiraya verilecektir.

CAHIT ZARiFoCLU ANADoLU iMAM HATiP I,isnsi

B) ihale dokiimam, ihaleye katrlmak isteyen istekliler tarafindan, Atagehir ilge Milli Efitim
Mtidiirliigiinden almacaktr. lihale dokiimanrnr almak isteyen istek-li iince Atagehir T.C. Zirafi
Bankasr Kiigiikbakkalkiiy $ubesi 5074435I-5016 nolu hesaba ihale dokiiman bedeli 100,00
(yilz) TL yatrrarak, alacalr dekont ile Atagehir itge Milli Efiitim Miidtirliifiine
bagvuracaklardrr.)

C) Cahit Zarifoplu Anadolu imam Hatip Lisesi kantin ihalesi 03102/ 2017 CUMA giinii saat
10:00' da Atagehir ilge Milli Egitim Miidiirlii[ii binasrnda 2886 Sayrh Devlet ihale Kanununun
3 5 I d v e 5 1 /g maddeleri gerelin ce pazarhk usulii ile yaprlacaktrr.

iner-nsi yApTLACAK oKULUN isMi in.tln rARiHi sAATi

03/02/2017 CUMA giinii ihalesi yaprlacak olan okulun

Okulun Adr ihale Saati

D) Yaklaqrk Maliyet (Muhammen bedel) ile gegici teminat miktarlarr aqafrda giisterildifi
gibidir.

AkulunAdt Ysklat* l4e"l,lJe1 P-eyhk) ,G"spigi-Ts!,arnal M-iklsr(Il)
cnrlr ztnirocr,u A.i.H. L ra.ooo,oo (onsekizbin)Tl 5.400,00TL

E) Okul kantinine yaprlan sabit tesis masraflan, kullanrm siiresi ve amortisman dikkate
almarak Okul, Okut Aile Birlifi ,istanbul Kantinciler odasr temsilcisi giirevlendirilen Teknik
elemanlartn katrhmryla oluqturulan komisyonca belirlenen Kantin Sabit Tesis de[eri
(12.307,00) TL olarak tespit edilmigtir.

F) 03 /0212017 CUMA giinii kantin ihalesi yaprlacak olan okulun adresi ile iifrenci
mevcutlarrnr gtisterir liste agafirda oldufiu gibidir.

OKUL ADI OErenci Sayrsr OKUL ADRESI

Cahit Zarifollu
Anadolu Imam Hatip

Lisesi

730 Kayrgdafr Mah.Baysal Sk.No:3/1
Ataqehir /istanbul

c) iHALEvE KATTLACAK isrnrr,ilERDEN isrENnN BELGELER ASAGTD
BELIRTILMI$TIR..
l. Dilekge Atagehir ilge milli Egitim
2. ikametgdh Senedi (Asrl, Muhtarhkt
3. Nrifus Cizdan Sureti (Asrl, Muhtarh



4. ihale dokiiman bedelinin odendi[ine dair dekont
5. Gegici teminatm Atagehir Mal Miidtirliilii veznesine yatrrrldrfirna dair
(veya dekont)
6. Bagka bir kantin igletmediline dair belge. (Kantinciler odasrndan)
7, Kantin igletmecili[i ustahk belgesinin ash, ustahk belgesi yoksa srrayla kalfahk belgesi, sertifika,
kurs bitirme belgesi veya igyeri agma belgelerinden enaz birinin ash.(Bu belgeler mesleki efitim
merkezlerinden almmtq olmast veya bagka bir kurumdan almmrqsa mesleki efitim merkezlerinden
denklik iglemlerinin yaprlmrg olmasr gerekmektedir. Aksi takdirde ihaleye ahnmazlar.)
8. ihalesi yaprlacak olan okulun Servis Tagrmacrh[rnr yapmadr[rna dair belge, litgiti Okut
Mridiirliiginden ahnac ak)
g.ihaleden men olmadrfrna dair belge (istanbul Kantinciler odasrndan)
1 0.Yeterlilik Belgesi (istanbul Kantinciler odasrndan)
1 l.Sabrka Kaydr(son 3 ay)

H) IHALEYE KATILACAK OLANLARDA ARANACAK $ARTLAR.
I -T.C. Vatandagr olmak.
2-Yizkrzariq sugtan hiikiim giymemiq olmak.
3-Bagka bir kantin igletiyor olmamak.
4- Gergek kigi olmak
5-ihaleden men yasa[r almamrg olmak.

NOT:ihaleye oncelikle Kantin igletmecilifi Belgesi veya ig yeri agma belgesi olanlar
katrlacaktu.Yoksa srasryla kalfahk,grrakhk,kurs bitirme belgelerinden birine sahip olanlar
katrlabilir.
I) Yriklenicinin de[igmesi durumunda; okul kantine yaprlan sabit tesis masraflarr,kullanrm
suresi ve amortisman dikkate ahnarak okul, okul aile birlifii, ilgili esnaf odasr temsilcinin ve
gerektifinde bilirkigi katrhmryla olugturulan komisyonc a taktir edilen mebla[, eski yiikleniciye
yeni yiiklenici tarafindan <jdenir.
J)Okul Kantinleri ile difer alanlarla ilgili yaprlan ihale sonrasr ytiklenici ile yaprlan sdzlegme si.iresi 1

(bir)yrldrr. Sdzlegme hiikiimlerine ytiklenicinin uymamasr durumunda sozlegme tek taraflr idare tarafindan
siire bitimi beklenmeden fesh edilir.

Uygun gartlar olugmamrg ise yiiklenicinin istemesi halinde ve idarenin uygun gormesi durumunda
yi.iklenici sozlegmeyi yenileme hakkrna sahiptrr.

Ancak; yi.iklenici scizlegmeyi hangi nedenle olursa olsun yenilemeyi istemiyorsa soz konusu okulun
kantin agrk alanlar vs. gibi yerlerin tekrarl(bir)yrl stiresince ihalesine giremezler ve katrlamazlar veya
yetkilendirerek bagkalarrnr da bu ihalelere sokamazlar.

K) OKULDA VAKIF TARAF'INDAN YEMBK VERILECEK.

NOT: BU IIIALE DUYURUSU O3/$UBAT 12017 CUMA Giinii Saat:10:00' a kadar aga$da betirtiten
yerlerd e yayrnlanacaktrr.
1-ISTANBUL MiLLi BGiriu vrununruGu wgg SITESINDE
z.iLeu MiLLi BciriH,r mununruGu wns sITESNDE
3-KAYMAKAMLIK BNASINDA

Miidtirii



KANTIN IHALE ILANI (DUYURU)

A) Aqafirda yer Alan CAHIT ZARIFOGLU ANADOLU IMAM HATiP LiSESi Kantin ihalesi
2886 Sayrh Devlet ihale Kanununun 35/d ve 51/g maddeleri,0gl02l20l2 tarih ve 28199 sayrlr
Resmi Gazetede Yayrmlanan "Okul Aile Birlifi Yiinetmelifi ve Milli Egitim Bakanhfr Strateji
Geliqtirme Baqkanhfrnrn 03/03/2006 tarih ve 2006/18 Sayrh genelgesi gerefince pazarhk usulti
ile kiraya verilecektir.

CAHiT ZARiFoGLU ANADoLU iMAM HATiP I,isnsi

B) ihale doktimanr, ihaleye katrlmak isteyen istekliler tarafindan, Atagehir Ilge Milli E,[itim
Miidiirliifitinden ahnacaktrr. (ihale doktimanrnr almak isteyen istekli iince Atagehir T.C. Ziraat
Bankasr Ktigtikbakkalkiiy $ubesi 50144361-5016 nolu hesaba ihale dokiiman bedeli 100,00
(yiiz) TL yatrrarak, alacafir dekont ile Ataqehir itge Milli Efitim Miidiirliiliine
baqvuracaklardrr.)

C) Cahit Zarifoplu Anadolu imam Hatip Lisesi kantin ihalesi 03102/2017 CUMA giinii saat
10:00' da Atagehir ilge Milli Egitim Miidiirliilii binasrnda 2886 Sayrh Devlet Ihale Kanununun
35/d ve 51/g maddeleri gere[ince pazarhk usulii ile yaprlacaktrr.

iHnr,nsi yApTLACAK oKULUN isilri inar,n rARiHi sAATi

03102/2017 CUMA giinti ihalesi yaprlacak olan okulun

Okulun Adr ihale Saati

D) Yaklaqrk Maliyet (Muhammen bedel) ile gegici teminat miktarlarr aqafrda gtisterildifi
gibidir.

Okulun Adr Hlaqlk--M-ahyetj9-ayhh Ge"qie"i"TerainatM-*Iar(T-l-)
CAHiT ZARiFoGLU A.i.H. L 1 8.000,00 (Onsekizbin)TL 5.400.0OTL

E) Okul kantinine yaprlan sabit tesis masraflarr, kullanrm siiresi ve amortisman dikkate
ahnarak Okul, Okul Aile Birlifi ,istanbul Kantinciler odasr temsilcisi giirevlendirilen Teknik
elemanlarrn katrhmryla oluqturulan komisyonca belirlenen Kantin Sabit Tesis de[eri
(12.307,00) TL olarak tespit edilmigtir.

F) 03 10212017 CUMA giinii kantin ihalesi yaprlacak olan okulun adresi ile tifrenci
mevcutlarrnr gtisterir liste agafrda oldufu gibidir.

OKUL ADI OErenci Savrsr OKUL ADRESI

Cahit ?arifoflu
Anadolu Imam Hatip

Lisesi

730 Kayrqda[r Mah.Baysal Sk.No :3/1
Ataqehir llstanbul

c) IHALEyE KATTLACAK isrnrr,ilERDnN isrnNnN BELGELER ASAGTDA
BEr,iRrir,rui$rin..
1. Dilekge Atagehir ilge mitli Efitim Miidiirltigil(Ahnacak dokiimanda mevcut)
2. ikametgAh Senedi (Asrl, Muhtarhktan ahnacak)
3. Ntifus Cizdan Sureti (Asrl. Muhtarhktan ahnacak)



4.Ihale doktiman bedelinin cidendifine dair dekont
5. Gegici teminatm Ataqehir Mal Mtidiirltifii veznesine yatrnldrfrna dair vezne ahndr makbuzu
(veya dekont)
6, Bagka bir kantin igletmedi[ine dair belge. (Kantinciler odasrndan)
7. Kantin igletmecili[i ustahk belgesinin ash, ustahk belgesi yoksa srrayla kalfahk belgesi, ser1ifika,
kurs bitirme belgesi veya iqyeri agma belgelerinden erTaz birinin ash.(Bu belgeler mesleki egitim
merkezlerinden ahnmrg olmasr veya baqka bir kurumdan almmrgsa mesleki e[itim merkezlerinden
denklik iqlemlerinin yaprlmrg olmasr gerekmektedir. Aksi takdirde ihaleye alnmazlar.)
8. ihalesi yaprlacak olan okulun Servis Taqrmacrhlmr yapmadrlrna dair belge. litgiti Ot<ut
Miidiirliigiinden ahnac ak)
f .ihaleden men olmadr[rna dair belge (istanbul Kantinciler odasrndan)
1 0.Yeterlilik Belgesi (istanbul Kantinciler odasrndan)
1 l.Sabrka Kaydr(son 3 ay)

H) IHALEYE KATILACAK OLANLARDA ARANACAK $ARTLAR.
1 -T.C. Vatandagr olmak.
2-Y iz krzartrcr sugtan hi.ikiim giymemi g olmak.
3-Baqka bir kantin igletiyor olmamak.
4- Gergek kigi olmak
S-ihaleden men yasa[r almamrg olmak.

NOT:ihaleye oncelikle Kantin iqletmecilifi Belgesi veya ig yeri agma belgesi olanlar
katrlacaktrr.Yoksa srrasryla kalfahk,grrakhk,kurs bitirme belgelerinden birine sahip olanlar
katrlabilir.

! Yi.iklenicinin defiigmesi durumunda ; okul kantine yaprlan sabit tesis masraflarr,kullanrm
suresi ve amortisman dikkate almarak okul, okul aile birligi, ilgili esnaf odasr temsilcinin ve
gerektifiinde bilirkigi katrhmryla olugturulan komisyonca taktir edilen meblaf, eski ytikleniciye
yeni ytiklenici tarafindan <jdenir.
J)Okul Kantinleri ile difier alanlarla ilgili yaprlan ihale sonrasr ytiklenici ile yaprlan sozlegme siiresi I
(bir)yrldrr. Sdzlegme htikiimlerine yiiklenicinin uymamasr durumunda sdzleqme tek taraflr idare tarafrndan
siire bitimi beklenmeden fesh edilir.

Uygun gartlar olugmamtg ise yi.iklenicinin istemesi halinde ve idarenin uygun gormesi durumunda
yiiklenici sozlegmeyi yenileme hakkrna sahiptrr.

Ancak;yi.iklenici sozlegmeyi hangi nedenle olursa olsun yenilemeyi istemiyorsa soz konusu okulun
kantin agrk alanlar vs. gibi yerlerin tekrarl(bir)yrl si.iresince ihalesine giremezler ve kafitamazlar veya
yetkilendirerek bagkalannr da bu ihalelere sokamazlar.

K) OKULDA VAKTF TARAFINDAN YEMEK VERiLECBK,

NOT: BU iIIALE DUYURUSU O3i$UBAT 12017 CUMA Giinii Saat:10:00' a kadar aga[rda belirtilen
yerlerde yayrnlanacaktrr.
I-ISTANBUL MiLLi BGiriu vrununrucu wpe SITESNDE
2.iLeE MiLLi EGiTiM vrununrucu wns SITESNDE
3-KAYMAKAMLI K BINASINDA

/0U2017

Ertufirul giLiCA.N
Ataqehir Ilge Milli Efitim

Miidiirii


