
KIRIKHAN iLÇE MiLLi EĞiTiM MüDüRLüĞü
oKt L KANTiNi iHALE iLANl

Mıdde t- ihale konusu iş ve ihale Usulü:
Aşağıda okul ve okul Aile BirIiği Adt i]e ıhale bi]gileri yazı]ı okul kantini, Milli Eğitnı Bakanlığının

09.02.20l? tarihIi ve 28l99 sayıll Resmi Gazetede yayınlanan okul Aile Birliği Yönetmeliği doğru]tusunda,2886
sayılı Devlet ihale Kanunu'nun 35/d ve 5l/g madde]eıi gereği pazarltk usulü ile ihale edilecektir.

-ihalenin Yapt]acağı Yer ; Kınkhan itçe Milli Eğitim Müdiirlüğü hizmet binastnda yapllacıktlr.
,Kantin Deınirbaş Bedeli ; 1.500,00 TL.
-okul Aile Birliği Banka Hesap NoI Akbank KünkhAn Şube§i; TR39 0004 6003 ErE8 8000 0711 80

2-İhale şaİtname§i me§ai §a!ıtleri içerisind€ ilç€ Miİti Eğitim Müdür|üğü ile okul Müdürlüğünde görülebilir.
3-Posta, faks veya e-mail il€ yapllacak müracaatlar kabul cdilmeyeccktiİ,
4-Bir kişi bird€n fazla kantin ihalcsi alAmaz.
5-2886 sayüh frevlet ibıle Kanununun 83 v€ 84 üncü maddelerinde betirtilen yasak fiil ve davranışlarda
bulunduklan anlaşllan kiracılar hakıJnda ihal€lerden bir yll yasaklamı kaıan verilir ve yasaklanan kişil€r
yasaklama sür€§i içinde yapılacak ihaleİere kat amazlaI.
6-Ihaley€ Kattlacak olanlardan Istenilen Belgel€r:

a)Nüfus cüzdanü fotokopisi,
b)lkametgah belge§i!
c)sablka kaydı olup olmadlğına ilişkin cumhııriyet savclhğ!ndın İıhnın Adli sicil Belg€si. (Alman bu

be]ge "Adli Sicil Kaydı" veya "Adli Sicil Arşiv Kaydi' var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir,
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde beliıti|en süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
do]ay, bir y,l veya daha fazla süreyle hapis cezas,na ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savünmaya karşı suçlar, devlet sırlarıra karşı suçlar ve
casusluk, ziıİmet, irtikap, rüşvet, hırstzlık, dolandıncıllk, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karüştırma, ediınin ifasına fesat karıştürma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
ve aynl Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı ikinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen
ınaddelerdeki suçlardan ünahküm olanlar iha]elere kahjamazlar.)

d)G€çici teminatın yattnldlğua dair banka dekontu, (okül Aile Bi.liğinin ilgili Hesablna)
e)3308 sayüh Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerin€ göre; Kıntincilik Alanlnda Alınmüş Ustahk

B€lgesi, Ancak, katüIlmcıların hiç birisinde usta]ık belgesi buluımaması durumunda, iş Yeri Açma Bclg€§i,
Kalfatük Belg€§i veya Kurs Bitirme Belgelcrind€n en az biri,
7-Başka bir kişi adüna ihaleye girecek olanlardan ayrıca ist€n€n belgeler;

a)Noterden Alünmış Vekaletnİım€,
b)sabüka kaydı olup olmadlğına ilişkin cumhuriyet savclhğ!ndnn alünan Adli sicil Belg€§i,
c)Nüfus cüzdın fotokopisi gctirecelJerdir,

8_Katıhmcllar Tüm Belgel€fin Asıllarlnl ihale Komisyonuna ibraz etmek zorundadlr.
9_Katıhmcllar okul kantini mahıllinde görm€leri gerekmektedir.
lo-Ihaleye katllacak olan kişilef müracaatlannl kapah zarf iç€risinde yukarıda belirtilen §on
teklif verme tarih ve §ıatine kadar ihale komisyonuna yıpmalarü gerekmektedir.
1l-ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta s€İbesttir.
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iHALE KOMİSYONU


