KIR|KHAN i|,ÇE MiLLİ EĞİTiM MÜDÜRLÜĞÜ
oKUL KANTiNi iHALE İl,ANI
Madde l- İhal€ konusu iş v€ ihnle Usulü:
okul ve oku] Aile Birliği Adı ile ihale bilgileri yazılı okul kantini, Milli Eğitim BakanIığmın
^^ a!lğ,_etarihli ve 28l99 savülü Re§mi Gazeaede
09,02.20]7
yayınlanan okul Aile BirIiği Yön;tmeliği digrukusunda, it86
sayılı Devlet lhale Kanunu'nuıİ.]5/d ve 5 l/g maddeİerİ gereği pazarlık ıısulü ile"ihale edilecektir,
-Ihalenin yapllacagl yer ; kırıkhan ilçe Milli Eğitim Müdüriüğü hizmet binaslnda yapıIacaktüf,
-Kanljn Demirba) Bedeli; Yoktur
-okul Aile Birliği Banka Eesap NoI Val.Ilar Bankası Klnkhan şub€si; TR85 0001 5001 5E00 7286 6519 68
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2-ihale şartname§i mesai §aatleri içeri§inde İlçe Milli Egitim Müdürlüğü ile ol(ul Müdürlüğünde görülebilir.
3-Posta, fak§ veya c-mail ile yapllacak mürıcaaılar kabul €dilmeyecektir.
4_Bir kişi bilden fazla kantin ibılesi alanlız.
5-2886 sayıIl Devlet lhale Kanununun 83 v€ 84 üncü maddeterind€ beliıtilen yasak fiil ve davran§larda
bulundukian anlaŞülan kiracılar hakkrnda jhaleleıden bir yıl yasaklama Lararı verilir ve yasaklanan İ<işiıer
yasaklama süresi içinde yapllacak ihalelere kaıllama/lar.
o-ihaleye Kaılla(ak olanlardan i§lenilen Belgeler:
a)Nüfus cüzdanl fotokopi§i,
b)Ikametgah belg€§i,
c)sablka kaydı olup olmadlğına ilişkin cumhuriyet savclllğlndın ahnan Adli sicil Belgesi. (Alınan bu
belge "Adli Sicil KaYdl" veYa "Adli Sicil Arşiv Kaydf'var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı -da ekİenecektir,
5237 sayılı Türk Ceza Kanununlın 53 ünoü
inde belirti]en süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir y:l veya daha fazla süreyle hapis
ya da affa uğramış olsa bile devletin 8üvenliğiı]e karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçIar, devleisırlannu k-ş, iuçıa. r"
casus]uk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlük, dolandlrıcıl,k, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, iiıaleye
fesa1 kaırştürma. edimin ilasına fesat
suçtan kay[aklanan ııal varlığ değerl€ini aklama veya kaçakçılık
ve aynl KanuDun Cinsel Dokunulmazlığa
ı Suçlar başlıklı ikinci Kısmının Altıncı BöIümünde düzen]eDen
maddelerdeki suçlardan mahküm olanlat
katılamazlar.)
d)Geçici tcminatln }atıl.ıldlğlnİ dair bınkır (lckontu, (okul Aile tJirliğinin ilqİ|i Hesab,na)
e)JJ08 sayüIl Mesleki [ğitim Kanıınu hükü|nlcrinr göl.el Kanti,,cilik Al{n,nd; A]lnmış Ustahk
Belgesi. Ancak, katılımcılarıı hiç birisinde ustalık belgesi -bulunmamasI durumunda. iş Yeri Açma Belge§i,
Kılfalık Belgesi Veya Kuı.s tsitirDe Belgelcrinden en İz biri.
7_Başka bir kişi adtna ihıley€ gir€cek ol
ayrlca istenen belgeler;
a)Nolcıdcn Alinnıüş vckalelnanrc,
b)sabılrı kaydı ol p olnıadığına ili
Cumhuri}eı satcılığündan ahnan Adli sicil Belge§i,
(.)Niifus cüzdan fotokopisi
8-Katlhmcllar Tüm Belgelerin A§ıllarını
Konıisyo una ibraz etlnek zorundadtİ.
9_I<atlhmcllar okul kantini mahallinde
eleri gerekmektedir.
l0-ihaleye lQtülacak olan kişiler mü
tlarını kapıll zarf içerisind€ yukanda belirtilen soo
teklif verme tarih ve saatine kadar ihıle
yıpnıalııü gerekmektcdir.
l1-Ihıle konlisyonu ihalcyi yaplp y:i
scrbesttiı.

ılan olunur.
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