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Kiralama usulü ve işlemleri ile ihalede istenen belgeler:

1. ldare 2886 Sayılı Devlet İhaıe Kaırunı"ııı 7. İnçi n]addesiııin (g) bendine göre ihaleyi yapıp,

yapmanıakta serbestt i r,

2. Kaırtiıı kiralaı]ra ilıaleleriııde katılııncılardan,05/06/1986 tarihli ve 3308 sayl[ı Mesleki

Eğitim kaı_ıtıııLı HükLiıı]leriııe göre kantincilik alanıncla alınmış ustalık belgesi sahibi

olma şartı araı]tr. Aı-ıcak, katılııııcıların lıiçbirisiııcle ııstalık belgesi bı"ılı-ıııınaması

durumunda işyeri açıııa belgesi, kalfalılr, kurs bitirnıe belgelerinden en aZ birine sahiP olma

şartı aranır. (Söz konusu belgeleriır ASLI olacak)

3. lhaleye katılacal<tarclan Kantiırciler oclasıı-ıclaı-ı adııra kayıtlı kaııtin iŞletmesi brılLınmadığına

ve ihaledeır ı-ııeıı yasağı olınaclığıı-ıa dair belge (Astı) yeni tarihli (ilanın YaYın tarihi i|e

ihale tarihi arasındaki tarihlerde) olacaktır,

4. Öğreııim Belgesi Aslı veya ıroter oııaylı sııreti (En az ilkokul veya ill«öğretim okulu

mezunu olmayanlar bu ihaleye katılamazlar)

5. ilgili okul MtidlırltiğiinLin okul Aile Birliğinin PaIu Ziraat Baı]kası nezdiııdeki

TRl 1000l000357435104l9500l Ibaıı nolıı Okııl

Aile Birliği lıesabına,l<iralaııacak okul kaııtiıriniıı ismi beliılilmek suretiYle Yıllık

ınuhammeıı bedeIin o% l0,tı kaclar geçici temiııatıı-ı yatırıldığıııa dair banka dekontu veya

herhaııgi bir bankac]an alıııacal< 
,İeıı-ıinat Mektlıbrınuı-ı aslı (2886 SaYılı Devlet İhale

Kanuı-ıı_ıııı_ııı 26, Madclesinde belirtilerı cleğerler 1eıı-ıinat olarak kabııl edilecektir,)

6. palu ilçe Sıııırtarı içerisincle ikaıııet ettigini göstereıı ikanıetgah ilıniihaberi (aslı) soıı altı aY

içerisiııde alınınış olacaktır,
-l . Niifus Ctizdaııı arkalı önli.i fotokopisi (İdarece aslı görülmüştür ibaresi Yazılacalr)

8. cumlrııriyet Başsavcılığıııdaıı alınıııış olan sabılra kayıt belgesi (aslı) son altı ay içerisiııde

alıırıırış olacaktır.
g. Herlıaııgi bir sağlıIi kı.ırı.ıın veya kıırtılrışrıı-ıdaıı soı,ı altı ay içerisinde alıııınıŞ oları sağlık

raporLl.

l0. istekli taraflııc]aıı şartııaıııeyi 
o,okudtıııı tüm şırrtları trabııl etliyoruın" yazılaralr ve

i ınza laııın ı ş iclarece d üzen 1eııeıı şartııaı-ııe öıncği
.l1. okul idaresiırdeıı alııımış. okııl kantiı_ıini veya kaııtin yerini Gördüğiine Dair yer Gördii

Belgesi, (Aslı ) Tektiflerin değerleııdirilmesincle, isteklinin işiıı yapılacağı yeri iırcelediği

ve teklifiıri bı-ııra göre lıazırladığı kabııl edilir,

l2. Müracaat evrakı içerisiırcle, yrıl<aı,ıcla beIiııilen belgelerin taırıaıııı bı-ılı-ııımaYan isteklilerin

tekl ifl eri cleğerleııd i rı,ııeye a l ı ı-ı ırıayacaktı r,

13. Daha önce lierlıaı-ıgi biı.ol<tılt.ııı ltantin veya bcırzeı,i yeı,lerin işletnıcciliği ihalesini kazaıııP

işletnıecililı yaparkeıı, li.entli kıısıırıınclaıı jolayı iclarece sözleŞmesi feslıedilenler bı-ı ilıaleYe

katılaıı-ıazlırr. Brı clıırtıırıcla olulı, ihale iizeı]inde kalaıı istekIinin dı-ırıınrı-ııııııı tesPitiııde

teıniı-ıatlarıgelirkaycledileceksözleşnıelerleslıedilecektir.
14, İlçemizde Dahalnce kantiıı ilıalesiııe l<atılıp taahhüc|ünclen vazgeçen, sözleŞme imzıılamaYan

-r- Ll },



istekliler ihaleye katılaınaz. KatıldıkIarı tespit edileııleriıı sözleşmeleri fesih edilerek kati

temiııatları idareye gel ir kaydedilir,

l5. - İhaleyi kazanan işletmeci:

a) ihale kararı kendisine tebtiğiııden sonra veya teblig edilmeden kantin iŞletıneciliğinden

vazgeçtiğiııi veya gerekli şartları yerine getirip sözleşıneyi imzalamadığı takdirde ilraleye

katllmak içiıı yatırmış olclı_ığı"ı geçici teıninat idareye gelir kaydedilir.

b) Sözleşıneyi iınzalaıııakla birlikte bir yıI içinde işletıneoilikteıı vazgeÇtiği ya da sözleŞıneYi

feshettiği takdirde ise yatırnıış oldıığıı kesİıı teıniı-ıatı iade eclilıneyerek idareYe gelir kaYdedilir,

l6. kantinterde, alaırlarında ustalık belgesi, işyeri açma belgesi, kalfalık belgesi, mesleki ve teknik

eğitim diploması ve kurs bitirme belgelerinden enazbiriııe sahip ve eğitim- öğretim ortamına

ve öğrenci psikolojisine uyum sağlayabilecek kişiler istilrdam edilir. İstilıdam edilen kiŞilerden

ilgilİmevzuatındatelirtileıı stirelerde adli siciI ve arşiv kaydı ve benzeri evraklar istenir,

17. Her yıl kaııtin işletmecisi faaliyet belgesi ile işletıneciııiıı yanırıda çalışanların adli sicil ve arŞiv

kayıtları yeııilenir ve birlıli yönetiıniııe teslinı edilir,

l8. ihale koınisyoırrı başkanı ve riyeleri ile birliğin yöı-ıetiııı ve denetleme krırı.ılu üYeleriııin ikinci

dereceye kadar kaıı ve kayııı lıısımları ilıaleye katılaınaz,

l9. Kira sözleşnıe stiresi taınaıırlaırıııadaı-ı işletıneciırin tek taraflı olarak sözleŞıneYi fesl'ıetmesi veYa

işletıneciııin sözleşıne lıüki.iınleriııe tıylııaması veya f'esil-ı nedeı-ıleriı-ıden biriııin gerÇekleŞmesi

sebebiyle birlikçe feslıediIınesi ya da İaraflar,,,, ınutabakatı ile sözleşmeniıı feshedilmesi halinde

Bı_ı İl ff,|§''r'.?İ"İİo. Miııi Eğitiın MticliirlLiğti [ııteı,net sayfasıııda c.lııyurular böliiınünde

yayııı lanııı ıştır.

NoT : Kaııtiıı il-ıalesi ile ilgili şaı-tııanle dokrimaıı|arı iIgiti okul ıniicliirlül«|eriııden temiıı edilecektir,


