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Madde 1- İhale konusu iş ve İhale Usulü:
Aşağıda Okul ve Okul Aile Birliği Adı ile ihale bilgileri yazıl.ı okul kantini, Milli Eğitim Bakanlığının
09,02.2017 tarihli ve 28199 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Okul Aile Birliği Yönetmeliği doğultusunda, 2886
sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35id ve 51ig maddelerigereği pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
-İhalenin Yapılacağı Yer ; Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında yapılacaktır.
-Kantin Demirbaş Bedeli ; !..000,00.-TL
-Okul Aile Birliği Banka Hesap No: Ziraat Bankası Kırıkhan Şubesi; 0308-78868854-5001
Kantin Muhammen Bedel

Okulun
İşin

Adı

Kırıkhan Şehit Hurşit Uzel
İmam Hatip Ortaokulu
(Okul Aile Birliği Kantini)

Bilgileri

Öğrenci
Sayısı

Bedel

Aylık

Süre
(Ay)

Yıllık

320

1.150,00

8,5

9,775,00

2_İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde İlçe

Bedel

Geçici
Teminat

son Müracaat
Tarihi ye saatı

Bedeli

Müracaat

1.000,00

25.08.2017

Milli Eğitim Müdürlüğü

3-Posta, faks veya e-mail ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Tarihi

ıhale Tarihi ve saatı

Saatı

ıhale Tarihi

Saatı

14:00

25,08.2017

I4:30

ile okul Müdürlüğünde görülebilir.

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 haklrında ihalelerden bir yıl yasaklama kararr verilir ve yasaklanan kişiler
yasaklama süresi içinde yapılacak ihalelere katılamazlar.
6-Ihaleye Katılacak Olanlardan Istenilen Belgeler:
a)Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b)İkametgah belgesi,
c)Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan AdIi Sicil Belgesi. (Ahnan bu
belge "Adli Sicil Kaydı" veya "Adli Sicil Arşiv Kaydı" var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.
5237 sayı|ı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezas|naya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtiköp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma; suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
ve aynl Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen
maddelerdeki s uç lardan mahkü m o an l ar ihale l ere katı|amazlar .)
d)Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu, (Okul Aile Birliğinin ilgili Hesabına)
e)3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre; Kantincilik Alanında.Alınmış Ustalık
Belgesi. Ancak, İ<atılımcılann hiç birisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda, İş Yeri Açma Belgesi,
Kalfalık Belgesi veya Kurs Bitirme Belgelerinden en az biri.
7-Başka bir kişi adına ihaleye girecek olanlardan ayrıca istenen belgeler;
a)Noterden Alınmış Vekaletname,
b)Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alrnan Adli Sicil Belgesi,
c)Nüfus Cüzdan fotokopisi getireceklerdir.
8_Katılımcılar Tüm Belgelerin Asıllarını İhale Komi§yonuna ibraz etmek zorundadır.
9-Katılımcılar okul kantini mahallinde görmeleri gerekmektedir.
l0_İhaleye katılacak olan kişiler müracaatlarını kapalı zarf içerisinde yukarıda belirtilen §on
teklif verme tarih ve saatine kadar ihale komisyonuna yapmaları gerekmektedir.
1l-İhate komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
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