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Madde l- İhale konusu iş ve İhale Usulüı
AŞağıda okul ve okul Aile Birliği Adı ile ihale bilgile r| v.az,ı!1 okul kantini, Milli Eğitim Bakanlığının09'02,20T7 tarihli ve 28199 saYılı ResmT Gazetede yuy,nıunİn onı aııe gl;iici y;;etmeligi doğrultusun da,2886saYılı Devlet İhale Kanunrı'nun 35/d ve 51/g maddeleri gereği pazar|ıkusulü ile ihale edilecektir.-İhalenin YaPılacağı Yer ; Kırİkır* iİç. Milli Eğİtim'lvıuJıı.ıııgıı hizmet binasında yapıIacaktır.-Kantin Demirbaş Bedeli ; Yoktur

-Okul Aile Birliği Banka Hesap No: İş Bankası Kırıkhan şubesi; TR38 0006 4000 001612204093 33

son Müracaat
Tarihi ve saatı ıhale Tarihi ve saatı

5 Temmuz İlkokulu
(Okul Aile Birliği Kantini) 2|,08.2017

2-ıııaıe Şartnamesı meşai saatleri İçerısınde ilçe Mitlı Eğıtim.Müdürlüğü ile okul Müdürlüğünde görülebılir.
1-İ9rh: faks veya e-mait ile yapıIacak müracaatlar kabiıt edilmeyecektir.4-Bir kişi birden fazla kantin ihalesi alamaz.
5-2886 saYılı Devlet İhate Kanununun 83 ve 84 üncü maddelerinde beliı"titen yasak fiit ve davranışlardabulundukları anlaŞılan kiracılar hakkında İhalelerden uı, yrı yasak|ama ı<aran verilir ve yasak|anan kişileryasaklama süresi içinde yapılacak ihalelere katılamazlar.
6-Ihaleye KatıIacak Olanlardan İstenilen Belgeler:

a)Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b)İkametgah belgesi,
c)§abıka kaydı olup olmadığına İlİşkİn_Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli SİcİI Belgesİ. (Alınan bubelge "Adli Sicil KaYdı" veya "Adli ğicil Aİşiv Kayd ıo' vaİ ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı daeklenecektir.5237 saYılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen sü.eıe. geçrniş oısa biıe; kasten işlenen bir suçtandolaYı bir Yıl veYa daha fazla süreyle hapis cezasma ya da affauğramış o-ısa uiİe devletin güvenliğine karşı suçlar,AnaYasal düzene ve bu düzenin iŞieyiŞinİ karşı suçlar, ,iııİ,*rn-uyu ku.ş, suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar vecasusluk, zimmet, irtik6P, rüŞvet, hirjızlık, Oolard,.,c,l,k, sahtecilik,"gtiveni ko** kullanma, hileli iflas, ihaleyefesat karıŞtırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan.mal 

_varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılıkVe aYnl Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı §uçlar Laşlıklı ikinci Kısm]n,, "Aıtrr., 
Bölümünde düzenlenenmaddelerdeki suçlardan mahküm olanlarlhale ıere tati ıa. ;;i;; ;

d)GeÇİcİ temİnatın yatırıldığına dair banka dekontu, (okul Aite Birliğinin ilgİli llesabına)e)3308 saYılı Mesleki Eğİtim Kanunu hükümlerin. gb..; Kantincilik.{ianında.Alınmış UstalıkBelgesi, Ancak, katılımcılarrn hiç birisinde ustalık b.ı;;'b*rırrrrrnuu dr.r.unda, Iş yeri Açma Belgesi,
5{raııı< Belgesi veya Kurs Bitirme Belgelerinden en az-biri. 

'

7-Başka bir kişi adına ihaleye girecek olanlardan ayrtca istenen belgeler;
a)Noterden Alınmış Vekaletname,
b)§abıka kaYdı oluP olmadığına İtişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi,c)Nüfus Cüzdan fotokopisi ğetireceklerdir.

8-Katılımcılar Tüm Belgelerin Asıl-İarını İhale Komi§yonuna ibraz etmek zorundadır.9-katılımcılar okul kantini mahallinde görmeleri geröı<meı<ieoır.
lO-İhaleYe katılacak olan kişiler müraİaatlannı kapalı zarf içerisinde yukarıda belirtilen §onteklİf verme tarih ve saatine kadar ihale komisyor;;rup;ları gerekmektedir.1l-İhale komisyonu ihateyi yapıp vup-u-ul.ta serbesttir.

ıian olunur.
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