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MiLLi EĞİTİM MüDüRLüĞü

oKU KAN,l,iNİ lHALE İLANI

Madd€ 1- ihate konusu iş ve İhale Usulüi
Aşağlda okul ve okul Aile Biİliği A
09.02,20]7 taİihli ve 28199 sayılı Resmi Ga
5a) lll De\ lel ihale Kanunu'nun J 5/d \ e 5l/g
-lhalenin Yapllacağl Yer : Klrlkhan Ill
-Kantin Demirbaş Bedeli ; Yoktur .
-OkulAile Billiği Banka Hesap No| Iş I

ile ihale bilgileri yazılı okul kantini, Milli Eğitim Bakanhğmın
okul Aile Birljği Yönetmeliği doğultusunda, 2886

ıaddeleri gereği pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

Milli Eğitim Miidürlüğü hizmet binaslnda yapılacakhr.

nkasl Kjrükhan Şubesi; TR52 0006 4000 0016 1220 4214 91
Muhaminen Bcdcl

okıılun
işin Ad,

ı

]tede yayınlanan

Bilgilcri

A!lıI,

Süre

Yü]lık

sayüsı

Bcdc

(Aü)

Bedel

330

330,0

8,5

2.805,00

Öğrenci

Kaymakam Hasan

Zeng;nalp ilkokulu

(okuI Ai]e Birliği Kantini)

2-ihale şartnaııesi ııcsai sıatleri içerisind
3-Po§ta, faks veya e-mail ilo }aptlAcak mü
4-Bir ki.şi birıttn fazla Lnnlin ihalt\idIam
5-288o 5ayüll De\l*| il,alc hanunullun
hulultdulJar| anlaşllnn kiracılaı, haLkınd'!
laıaklımu sii resi icinde rınüla.akilıxleleı
fı-l hAle! e

K,tıht,k ol,nlardirn

Isteıüilen

a)Nüfu§ ciizdanı lbtokopisi,
b)İkrmetgah belgesi,
c)Sablka kaydı olup olııadığına iI
belge "Adli Sicil Kalrli'veyı "Adli Sicil A
5237 sa}llı liirk Ceza KanıınüıDun 53 iılcıi
dola_vl bil yl1 Ve},a daha ta7la siire}le haPis
Alla}a.",cii,,c.e\(hll"ü/clı ill() :iltr [,
casrısluk, ziıİİrcl. i]likap, riişVe!, hı.slzllk
tsaı k"ııi.,nı J. <Jinıiıı .'a,ıııa le.r \, rılıı
ve aynı Kaırıınıın Cinsel Dokıınıılmazlığa
maddele eki !uçlaİdall ııahkiını olanlaı iha
il)GeçiCi Itmilüx|ün \ nıırlld ığınıl d,
e)3308 sayül, Mesleki EğiİiD Kant
lJclge!i \lı.,l .. kaüı'. ıcı.arııı l"r b,ri.i',
KalfAhk Belge§i \eya Kurs tsitiİme Belgcl
--Başka bir kişi dtna ihnle)e gire(ek .,t.l
a)NoteIden Ahnmış vekİletnaiIıeJ
b)\ablka kaüdl,,lup olmaillgl|ıa ill
c)Niilils cüzdaİ fotokoDisi gotiİec
8-KaıllılIlCllar l ülll tJclgeleİilı A§lIlırllül
9-KatllınlCllal, Uktll kdlüıini mahalliı|de g:
l(ılülac,tk olın kişileI Driiıac,
'0_İhaleyc
\rel.in0 tarih ve sıatine kıdal ihalc
teklif
ll-ihale komi§yonu ihalcyi yıpıp yapııaı

Geçici
Teminat

son Mtiracaat
Tarjhi vc saatl

Bedeli

Müracıat
Tİrihi

saatı

250,00

l5.09.20l7

l4l00

ihale Tadhi ve saatı
ihale Tarihi

saah

09.20I7

l5:30

15

İlçe Milli Eğitirn Müdürlüğü ile okul Müdürlüğünde görülebilir.
acaatlar kabul edilmeyecektir.
a.

ve 84 üncü maddel€İinde b€lifiiten yasak fiil ve dıvranışlarda
ihal€lerden bir yıl ya§aklama karın verilir v€ yasaklanan kişiler
) katllımazlar.
lelgeler:

kin cumhuriyet savclhğından ahnan Adli sicil Belgesi. (Alınan bu
şiv Kaydl'var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararü da eklenecektir,
üaddesinde belirtilen sürcler geçmiŞ olsa bile; kasten iŞlenen bir suçtan
ezasına ya da afla uğramlş olsa bile devletin güvenliğine karşü suç]ar,
,şı suçlar, milli sav!ınmaya karşı suçlar, devlet sürlarına karşı suçlal ve
olandüfıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
ia, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
,arşl Suçlar başllklı ikinci Kısmrnün Alt,ncı Bölümünde düzenlenen
-lere kattlamazlar.)

ir banka dekontu, (okul Aile Birtiğinin ilgili H€§abına)
ıu hükümlerine göre; Kİıntincilik Alanında Allnmüş Ustalık
ustalık belgesi bulunmaması durumunda, iş Yeri Açma Belgesi,

finden en az biri.
lardan ayrlca istenen belgeler;

kin Cumhuriyet savcıhğtndan ahnan Adli sicil Belge§i,
klerdir.
ıale Komi§yonuna ibfaz €tmek zoİundadlr.
İneleri ger€km€kledir.
ütlarınü kapah zarf içeri§inde yui(arlda belirtilen son
omisyonuna yapmalarl ger€km€ktedir.
akta serbesttir.

ılan olunur.

İHALE KOMiSYONU

