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Madde 1- İhale konusu iş ve İhale Usulü:
Aşağıda okul ve Okul Aile Birliği Adı ile ihale bilgileri yazılı okul kantini, Milli Eğitim Bakanlığının

09.02,2017 tarihli ve 28199 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Okul Aile Birliği Yönetmeliği doğrultusunda, 2886

sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/d ve 51/g maddeleri gereği pazarlık usulü ile ihale edilecektir.- 
-İhalenin Yapılacağı Yer ; Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında yapılacaktır.
-Kantin Demirbaş Bedeli ; Yoktur
_Okul Aile Birliği Banka Hesap No: Ziraat Bankası Kırıkhan Şubesi; 66031244-5001

2_İııaıe şartnamesi mesai saatleri içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile okul Müdürlüğünde görülebİlir.

3-Posta, faks veya e_mail ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektİr.
4-Bir kişi birden fazla kantin ihalesi alamaa
5_2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83 ve 84 üncü maddelerinde belirtilen yasak fiİl ve davranıŞlarda
bulunduÜarı anlaşılan kiracılar hakkrnda ihalelerden bir yıl yasaklama kararı verilİr ve yasaklanan kiŞiler
yasaklama süresi içinde yapılacak ihalelere katılamazlar.
6-İhaleye Katılacak Olanlardan İstenilen Belgeler:

a)Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b)İkametgah belgesio

"jsrbrk, 
kaydı Jup olmadığına ilişkin Cumhuriyet §avcılığından alınan Adli Sicil Belgesİ. (Alınan bu

belge ,.Adli Sicil Kaydı" u"yu "Adli Sicil Arşiv Kaydı" var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.

52{7 sayılıTürk Ceİa Kanununun 53 üncü maddesinde beliıtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten iŞlenen bir suÇtan

dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasma ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karŞı suÇlar,

Anayasal İtır"nÖ ve bu düzenin işİeyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karŞı suÇlar ve

"u.urıuk, 
zimmet, irtiköp, ruşvet, hİrsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleYe

fesat karİştırma, edimin İfurrnu fesat karışürma, suçtan kaynaklanaı mal varlığı değerlerini aklama veYa kaÇakÇılık

ve aynı Kurunrn Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen

maddelerdeki suçlardan mahküm olanlar ihalelere katılamazlar.)
d)Geçicİteminatın yatırıldığına dair banka dekontu, (Okul Aite Birliğinin ilgili Hesabına)
e)3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre; Kantincilik Alanında.AlınmıŞ Ustalık

Belgesi. Ancak, katılımcılarrn [iç birisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda, İŞ Yeri AÇma Belgesi,

Kalfalık Belgesi veya Kurs Bitirme Belgelerinden en az biri.
7_Başka bir kİşİ adına ihaleye gİrecek olanlardan ayrrca İstenen belgeler;

a)Noterden Alınmış Vekaletname,
b)Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adlİ Sicil Belgesi,

c)Nüfus Cüzdan fotokopisi getireceklerdir.
8_Katılımcılar Tüm Belgelerin Asıllarını İhale Komlsyonuna İbraz etmek zorundadır.
9-Katılımcılar okul kantini mahallinde görmeleri gerekmektedir.
l0_İhaleye katılacak olan kişiler müracaatlarını kapalı zarf içerisinde yukarıda belirtİlen §on

teklif verme tarih ve saatine kadar ihale komisyonuna yapmaları gerekmektedİr.
1l-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
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Yatılı Bölge Ortaokulu
(Okul Aile Birliği Kantin) 384 880,00 8,5 7.480,00 700,00 21.08.20|7 l4:00 21,08.201.7 l5:30
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