KIRIKHAN iLÇE MiLLi EĞiTiM MüDüRLüĞü
oKıIl, KANTiNİ İHAI E İLANl
Madde 1- İhsle konusu iş ve ihale Usulü:
Aşağıda Okul ve Okul Aile Birliği Adı ile ihale bilgileri yazılı okul kantini, Milli Eğitim Bakanlığının
09.02,20l7 tarihli ve 28199 sayılü Resmi G{Zetede yayınlanan okul Aile Birıiği Yönetmetiği doğrultusunda,2886
sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/d ve 51/g maddeleri gereği pazarlık usulü ile ihale edilecektir,
-ihalenin Yapılacağı Yer ; Klrlkhan İlçe Milli Eğitirn Müdürlüğü hizmet bina§lnda yap acaktlr.
-Kantin Demirbaş Bedeli ; Yoktur
-okul Aile Birliği Banka Hesap NoI VaIOflar Bankısl Klnkhan Şube§i; TR85 0001 5001 5800 7286 6519 68
Kantin Muhanmen Bedel

okulııD
işin Ad,
Muhammet Çalışlar

lıkokuıu

(oku] Aile Birliği Kantini)

Bilgileri

öğrcnci
Sayısı

Ayhk

450

7l0,00

Bcdel

süre

Yüllık

(Ay)

Rede]

8,5

6.035,00

a;eçici

Tcnıİüat

'Iiırihile s{tıtl

ihale Tarihi ve saah

Bede]i

Mülacaat
Tarihi

Saatl

ihale Tarihi

saalı

600,00

l9.09.20l7

l4:00

l9.09.2017

14:30

2-ihıle şartnamesi m€§ai saall€ri içerisinde İtçe Milli Dğitim Müdürlüğü il€ okul Müdürlüğünde görülebilir.
3-Po§tı, fak§ veya e-mail ile yapllacak müracaatlar kabul edilmeyecektir,
4-Bir kişi birden fazla kantin ihalesi alamaz.
5-2886 say l Devlet ihale Kanununun 83 v€ 8,1 üncü maddelerinde belirtil€n yasak fiil ve davranışlarda
bulunduklArı anlaşılan kiracılar hakl§nda ihalelerden bir yll yasalrJama kararı veailir ve yasaklanan kişiler
yasaklama süresi içinde yapı|acak ihilelere kaIIlama/lar.
o-ihaleye Kaılla(ak olantardan isıenilen Belgeler:
a)Nüfu§ cüzdanl fotokopisı
b)İkametgıh belgesi,
c)sabtka kaydı otup olmadığına ilişkin cumhuriyet savcllığından atlnan Adli sicil Belgesi, (Alünan bu
belge "Adli Sicil Kaydl'veya "Adli Sicil Aışiv Kaydl'var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir,
523? sayıh Türk Ceza Kanununun 53 üDcü
dolayl bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
Aİayasal dtizcne ve bu diizenin işleyişiıe
casusluk, zimıİer, irtikap, rüşvet, hürsızlık,
fesat karıştrma, edimin ifasına fesat
Ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa
maddelerdeki suçlardan mahküm olanlar iha

siode belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir §ırçtan
ına ya da afla uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
suçlar, milli savunmaya kaışı suçlar, dovlet slrlarlna karşı suçlar ve
lrlcıIık, sahtecilik, güveni kötüye k!ıllanma, hileli iflas, iha]eye
suçtan kaylrak]anan ınal Vallığı değeı,lerini aklama Veya kaçakçılık
Suçlar başlıklı ikinci Kısmının Altmcl Bölümünde düzenlenen

katılamazlar,)
banka dekontu, (okul Aile Birliğinin ilgili Hesablna)
d)Gcçici teminabn yatnldığına
c)3308 saytlı Me§leki Eğitim Krnunu hükümlerine giire; Kantiİcilik AIanında.Ahnm§ Ustaltk
Belgesi. Ancak, katllıırrcllaüln hiç bilisilrde ustallk bc]gesi bulunman'ıası duluırrı]ırda, Iş Yeri Açma Bclgesi,
cn az biri.
Kalfallk B€lge§i veya Kurs Bitirme Bel
aynca isten€n belgel€r;
7-Başkı bir kişi adüna ihaleye girecek o
a)Noterdcn Alınİr§ vekalelname,
cumhuriyet savc lğından ahnan Adli sicil Belgesi,
b)sabıka kaydı olup olnradığını
fotokopisi
c)Nüfus Cüzdan
Komi§yonuna ibraz ctmck zorundadlr.
8-Katülımcılar Tüm Belgelerin A§ıllırınt
eleri g€rekmektedir.
9-kahlümcülar okul kantini mahallinde
kapah zarf içerisinde yukarüda belirtilen son
1O-ihaleye katılacak olan kişiler
una yapmalarl gerekmektedir.
t€klif verme tArih ve sAatine kadar ihale
seı,besttir.
ll-ihalc komisyonu ihaleyi yıplp yapm

ilan oluuıır.

İHALE KOMiSYONU

