
Madd€ 1- ihate konusu iş ve fuıale U§ulü|

^""}:xtf:.o,Iil 
velkul Aile 

^Birligi^Adı 
ile ihale bilgilefj yazılı okul kantini, Milli Eğitim Bakanlüğının

Y:,,j:i] j l"J,,], 
V,e 28l99 sayı]l Resmi 

-Gazetede 
yayünlanan okul Aile Birliği Yönetrneliği d;ğrultusuııda, i886saylll.ueVlet lhirle Kanunu'nun 35/d ve 5 l/8 maddeleri gereği pazarlık usu]ü ile ihale edilecektir,_lhalenın Yapllacağl Yer ; Klrıkhan Ilçe Milli Eğitirn Müdüflüğü hizmet bina§lnda yapüIacaktıf.

-Kantin Demirbaş Bedeli ; Yoktur
-okul Aile Birliği Baİka Hesap No: Vakıflar Bankası Klrükhan şubesi; TR25 o00l 5001 5800 7305 3225 65

2-ihale şartnamesi mesai saatleri içeri§indr İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü il€ okul Müdürlüğünde görülebitiı
3-Po§tal faks v€ya e_mail ile yapülacak müracaatlar kıb-ul edilmeyecelİlir.
4-Bir kişi birden fazla kantin ihalesi alamaz.
5-2886 say,Iı D€vl€t İhale Kanununun 83 ve 84 üncü maddelefinde be|irtilen yasak fiil v€ davranlşlardı
bulundukları anlaŞılan kiracılar hakkrnda ihalelerden bir yll yasaklıma kararı verilir ve yasaklanan i<işiler
)a§aldama süresi içinde )aplla(ak ihalelere katllamazlar.
6-Ihaleye l(aıllacak olanlardan istenilen Belgeler:

a)Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b)Ikımetgah belge§i,

. . ._ "lŞ"!r9 
ı.uyaı olup olmadlğlna ilişkin cumhuriyet savcühğlnalan allnan Adli sicil Belgesi. (Alınan bu

belg€ "Ad]i Sicil KaYdı" Veya "Ad]i Sicil Arşiv Kayd," var ise o kayı-tlara ilişkin mahkeme kararı ia ekienecektir.

i:?: :lu] Tlt a":i *anununun 53 üncü maddesinde belirtilen sü;eler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan

KIRIKHAN iLçtr MİLLi Ea;iTiM MÜDÜnı-ÜĞÜ
oKUI- KANTiNi iHALE iLANI

1",9ı]i,,. ü:l ]"r" d?h" fazla süreyle hapis fezasına ya da affa uğramış oİsa biL devletin gtivenliğine kaışı suİlar,
Anayasal dtizene ve b!ü düzenin işleyişini

fesat kanştıma, edimin ifasına fesat
kullanma, hileli iflas, ihaleye

ve aynı Kanunun Cinsel DokunuImazlığa
maddelerdeki suçlaıdan mahkdm olanIar]h

d)Geçici teminatın yatırlldlğlna dair bankı dekontu, (Ol(ııl Ailt Diı.liğinin ilgili lte§ablna)
e)3308 sıyı|ı Mesleki Eğitinr Kanu u hiiLiiınleı.ilüe göre; Kııılinti|il ilanıılda Alınmlş Usialık

B€|g-si, Ancak, katıIı,,ıcıların hiç birisinde ustalık belgesi-bulunııaması durumunda, if v".i'nç.u"i"ıg""i,
Kalfahk Belge§i veya Kuİs Bitirme B€lgelerinden en az biri.
7_Başka bil,kişi adtna ihaleye girecek rdıİ aynca isteıen bclgeleri

a)Noteı,den Ahnnıış Vekalehıame,
b)sabıkı kaydl olup olnadığına

suçlan La)l]aIIanan mal \arllğl degerlerini aklaüna \eya kaçakçlllt
l 5Jçlfu ba)IlklI l[ınci Kıclnının Alılncl Bölümünde dülenlenen

c)Nüfus Cüzdan foıokopisi geti

teklif veİme tıIih vc §aaliIe kadal.ihılc
l1-Ihalc komisyonu ihİleyi yaplp yıpm

kaılamazlar.)

Cumhuriyet savcllığlndan ahnan Adli sicil Belgc§i,
dir.

nl kapah zarf içeri§inde yukında belirtilen son
yonuna yapmalar! gelekmektedir.
s€rbe§ttir.

İHALE KOMiSYONU

8_KatıhmcılaI Tiinı Bolgeleİin AsıllaIInl Komisyonuna ibrız etnıck zorundadır.l)-halllımcllnl okul kalılini nıahallillde gö
l0Jhalt)e kaIllıCak 0l{lı kişilfl miirİ(a

ri gerekmeklcdii..

Tarihi yc saıtl
süre
(Ay)

Şehıt Giilşah Güler ilkokullı
(oku] Aile Diı ljği Kantini) l5,09.20l1 l5.09.2o1,7

İlın oIunuı.


