KIRIKHAN iLÇE MİLLi EĞiTiM MüDÜRLüĞü
OKUL KANTiNİ iHALE iLANI
Madde 1- ihale konu§u iş ve ihale Usutü:
Aşağıda okul ve oku] Aile Birliği Adı ile ihale bilgileri yazıll okürl kantini, Milli Eğitim Bakanlığının
09,02.20i7 tarihlive 28]99 sayülü Resmi Gazetede yaylnlanan okul Aile Birliğj Yönetmeliği doğruttı.ısunda,2886
saylIl De\let lhale Kanunu'nun ]5/d Ve 5 l/g maddele.i gereği pazar]ük usuIü ile ihal€ €dilecektir,
-ihaleniD Yapltacağl Yer ; Klnkhan ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizm€t bina§ında yapılacaktlr.
-Kantjn Demirbaş B€deli ; Yoktur
-okul Aile Birliği Banka Hesap No; ziraat Bankasl Kırıkhan Şubesi; 32408095-500l
Kantin Muhammen Bedel

okuluİ

Bilgileri

işin Ad,

öğrenci
saylsl

Aylık

Bedel

süre
(Ay)

Naim Aiakaş Anadolu
Lisesi
(okul Aile Biriiği Kantinj)

570

2.0000.00

8,5

ıuIk
Bedel
Y

l7.000,00

C€çici

Teminıt
Bedeli

1.500,00

ihale Tarihi ve

saaı

sıatı

ihaıc Tarihi

saatı

l4:00

l5.09,20]7

l'{rihive Saah
Tarihi
l5.09,2017

]

4:30

2_ihale şartnamesi mesai saatl€ri içeri§inde ilçe Milli Eğitim Müdürtüğü ile okul Müdürlüğünde görül€bilir.
3-Posta, faı§ veya e-mail ile yapllacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4-Bif kişi birden fazla kantin ihalesi alamqz.
5_2886 sayıh Devlet ihale Kanununun öJ ve 84 üncü maddelerinde belirtilen ya§ak liil ve dıvranlşlardı
bulundukiarı anlaşılan kiracılır haklonda ihalel€rden bir yll yasaklama kırarr verilir ve yasaklanan kişiler
}asak]ama süresi içinde }aplla(ak ihatelere ka|ılama?lar.
6-ihaIe!e KaıllaCak otanlardın ilttni|en Belg€lerl
a)Nüfus cüzdanü fotokopi§ı
b)İkametgİh belgesi,
-ı<ayaı
o"ıop olmadığına ilişkin cumhuriyet savcılüğından alınan Adli sicit Belgesi, (Alman bu
cjsatrı<a
belge "Adli Sicil Kaidi'vera "Adli siciI Arşiv Kayda'var ise o kayltlara ilişkin mahkeme karan da eklenecektir.
523} saylIı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreIer geçmiş olsa bi]e; kasten işlenen bil suçtaİ]
dolayı bir yıl veya daha fazla sürey]e hapis cezaslna ya da affa uğramlş olsa bile devletin güvelrliğine karşl suçlar,
Anayasal itızeni ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşl suçlar, devlet sürlarına karşı suÇlar ve
casu;luk, zimmet, irdkep, rüşvet, hirsızlık, dolanrlırıcılık, sahtecilik, güveİi kötüye kullanma, hileJi iflas, ihaleye
fesat karüştınna, edimin ifasına fesat karıştır;ira, suçtan kaynaklanan mal Varlüğı değerlerini aklama veya kaÇakÇılık

ve aynl ianunun Cinsel Dokunulınazlüğa"Rarşı Suçlar başlıklı ikinci Kısmının Altıncı Bölümütlde düzenleneı1
maddelerdeki suçlardan mahkom olaniar ih

katı]anlazlar.)

Kalfahk Belge§i veya Ku$ Bitirme
7-Başkı bir ldşi ıdtna ihalijye girecek
a)Noterden Ahnmış v€kaletnımel
b)sabıka kaydt olup olmadlğüna
c)Nüfus Ciizdan fotokopisi get
8-Katılln,cllai, Tiiırr ]Jelgeledn
^süllııIınü
9_kahlümcllar okul kantini mahallinde
n]
kişileI
1O-ihaleyc katllacak olan
tcklif verme tarih ve saatinc kad,rr ihalt
11-ihale koİİlis},onu ilraleyi yapıp }A

en en az

biri.
ayIlcA isten€n

belgeleI;

cumhuriYet savclhğından alınan Adli sicil Belgesi
Komisyonuna ibIaz etDrck zoi,undadır.
geIekmcktedir.
n ü kapah zarI'içerisinde yukartda belirtilen soıı
nıına yırpinaları geıekmektedir.
3erb€sttir.

İlan oIuıur.

İHALE KOMiSYONU

