KIRIKHAN iLçE vıiı',ı,i nĞirivı vıüuünr,üĞü
OKUL raNrirıi irraı,r ir,axr
Madde l- İhale konusu iş ve İhale Usulüı
AŞağıda okul ve okul Aile Birliği Adı ile ihale
ri yazılı okul kantini, Milli Eğitim Bakanlığının
_bilgile
09,02,2017 tarihli ve 28199 saYılı ResmT
Gazetede yuy,nıunJn
iiıiiıeitiletmeligi doğrultusun da,2886
saYılı Devlet İhaıe Kanunı'nun 35/d ve 51/g maddeleri
gereği pazar|ıkusulü ile ihale edilecektir.
-İhalenin YaPılacağı Yer Kırıkı,* İIçu
;
vıııı ngİtımTınİıou.ıtıgu hizmet binasında yapılacaktır.
-Kantin Demirbaş Bedeli ; Yoktur
'Okul Aile Birliği Banka Hesap No: Ziraat Bankası Kırıkhan
şubesi 308_32428|rr_5001

oil;lı;

Kantin Muhammen Bedel

Okulun
İşin Adı

GaziAnadolu Lisesi

(Okul Aile Birliği Kantini)

Bilgileri

Ögrenci

Aylık

Geçici
Teminat

Yıllık

Sayısı

Bedel

Süre
(Ay)

Bedel

650

1.530,00

8,5

13.005,00

son Müracaat
Tarihi ve saatı

ıhale Tarihi ve saatı

Bedeli

Müracaat

Tarihi

Saatı

ıhale Tarihi

Saatı

1.000,00

21.08.2017

14:00

21,08.2017

14:30

z-ıhaıe Şartnamesi mesai saatleri İçerısinde İlçe MilIı
EğıtımJMüdürtüğü ile okut Müdürlüğünde görülebilir.
1-19rh: faks veya e-mail ile yapılacak müracaatlar kafrıl edilmeyecektir.
4-Bir kişi birden fazla kantin ihalesi alamaz,
5-2886 saYılı Devlet İhale Kanununun 83 ve 84
üncü maddelerinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda
bulundukları anlaŞılan kiracılar hakkında ihalelerden
* yasaklama kararı verilir ve yasaklanan kişiler
yasaklama süresi içinde yapıIacak ihalelere katılamazlar. r,
6-Ihaleye Katılacak Olanlardan İstenilen Belgeler:
a)Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b)İkametgah belgesi,
c)sabıka kaydı olup olmadığına itışkin_cumhurıyet savcılığından
alınan Adli §ıcil Belgesi. (Alınan bu
belge "Adli Sicil KaYdı" veya "Adli ğicil Arşiv Kaydı"
var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.

5237 saYı|ı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesİnde
belirtilen süİeıer geçmiş oısa biıe; kasten işlenen bir suçtan
dolaYı bir Yıl veYa daha fazla süreyle hapis cezasına ya
da affauğramış oıru uiİ. devletin güvenliğine karşı suçlar,
AnaYasal düzene ve bu düzenin iŞieYiŞine karşı suçlar,
mıİıi savunmuy, ku.ş, suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar
ve
casusluk, zimmet, irtik6P, rüŞvet, hİrsızlık, dÖıunj,r,rı,t,
sanİeciılt, gtıveni kdüy" Lullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıŞtırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan.mal
değerlerini aklama veya kaçakçılık
Ve aYnl Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı
_v_arlığı

Şuçlar 6aşlıkİı
maddelerdeki suçlardan mahküm olanlar'lhalelere kati
lam ;;İ;.;
d)GeÇİci temİnatın yatırıldığına daİr banka dekontu,

ikinci Kısm]r,, İItrr., Bölümünde düzenlenen

(o!uı Aite Bİrlİğinİn

e)3308 saYılı Mesleki Eğİtİm Kanunu hükümlerinu
g'tı"u;

ilgitİ Hesabına)

Kantincilik.{lanında.Alınmış Ustalık
Belgesİ, Ancak, katılımcıların hiç birisinde ustalık
u.ıg..İİ-rıunru.u., orrr.*da, Iş yeri Açma Belgesi,
5alfalık Belgesi veya Kurs Bitirme Belgelerinden en az"biri7-Başka bir kişi adına ihaleye girecek Janlardan
ayrıca istenen belgeler;
a)Noterden Alınmış Vekaletname,
b)Sabıka kaYdı o|un
9lmldığına iİİşkİn Cumhuriyet Savcılığından alınan AdIi Sicit Belgesi,
c)Nüfus Cüzdan fotokopisi
getireceklerdir.
8-Katılımcıtar Tüm Belgelerin AsıI-İarını İhate Komi§yonuna
ibraz etmek zorundadır.
9-katılımcılar okul kantini mahaltinde görmeleri geröırmeı<Jeoır.
l0-İhaleYe katılacak olan kişiler müraİaatlarını kapalı
zarf içerisinde yukarıda belirtiten son
teklif verme tarih ve saatine kadar ihale komişvoouru
vupo.uıu", gerekmektedir.
1

1-İhale komisyonu ihaleyi yapıp

yu|-u.rl.ta

serbesttir.

ılan olunur.
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