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-okul Ail§ Birliği Banka Hesap NoI Iş

\asaklama §iiresi içindc !apllacak illnIcle
t'_ih.Iet t Kıt,lı(ak Olnnlıı,dan İstenilen

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü
dolayı bir yıl veya daha fazla siireyle hapis

E MiLLİ Ea;iTiM MüDüRLüa;ü
KAN,IiNi iHALE iLANI

Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet bina§lnda yapılacaktıİ.

Krrıkhan Şubesi; TR52 0006 4000 0016 1220 4214 97

ezasına ya da affa uğramlş olsa bile devletin güvenliğine karşt suçlar,

KIRlKHAN
oK

Madde t- İhale konusu iş ve ihale Usulül
Aşağıda okul ve okul Aile Birliği ile ihale bilgileri yazılı okul kantini, Milli Eğitim Bakanlüğının

0c.02.20l7 ıarihli te 28lqo sa)ılü Resmi C yayınlanan okul Aile Bifliği Yönetmeliği doğrultusunda, 2886

savtlt Devlet ihal§ Kanunu'nun 35/d ve 5]/ geteği pazarlük usuli] ile ihale edilecektir.

2-ilıale ş,ıı,tnanlcsi nresai §aatlcıi içeIi§in ilçe Milli Eğitim MiidüIlüğü ile okul Miidairlüğünd0 göIülebilir.

3-Posta, faks veya e-mail ile yİrpllacık m kıbul €dilmeyecektir.
4-Bir kişi birden fazla kantin ihale§i alam
5_2ll[i6 savıh Devlet Ihıle Kanununun ve 84 üncü maddelerind€ belifiilen ya§ak liil ve davranışlarda

ihalelerden bir y yasaklama karan verilir ve yasaklanan kişileİ
kat amazlar.

bürlu dukları ınlıŞllan kiracıljır

a)Nüfus cüzdanı fotokopi§i,
b)ikametgAh belge§i,
c)sablka ka}dl olııp olmadlğına Cumhürivet savcılüğlnda İhnan Adli sicil Belge§i. (Altıran bu

belge "Adli Sicil Kaydı" veya "Adli sici1 V Kayda'var ise o kayltlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir,

iİde beliılilen si]relcr geçmiş o]sa bile; kasteır işlenen bir suçtan

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine suçlar, milli savunmaya karşl suçlar, devlet sıIlarına karşı suçlar ve

casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, landlrıcılük, salrtccilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye

fesat karıştlrııa, edimin ifasına fesat suçtan kaynak]anan mal varlığı değerlerini aklaııa veya kaçakçılık

ve aynl Kanunun Ci»sel Dokunulmazlığa Suç]ar başlülü ikinci Kısmının Alüıncı Bölümünde düzenlenen

maddelerdeki suçlardan mahküm oianlar i katılaııazlar.)
d)Geçici tcminıtün }atırıIdlğ,nı d banka alekontu, (okul Aile Birliğinin ilgili Hesablna)

e)330tl sayth Me§leki Dğitim Kan
Belgesi. Ancak, katülümctların hiç biris
Kalfahk Belgesi Veya Kurs Bitilnre rinden en az biri.
7-Başk,ı biI Idşi adını ihalcye girecek lardan Ayrıca isten.n belgeler;

a)Noteı,de Ahnnrış vek!ıIOtnam
b)Sablka kaydl olup olmadlğüna |.in cumhuriyct savclhğ,ndıın nlınan Adli sicil Bclgesi,

c)Nüfu§ Ciizdan fotokopisi geti
8-Kat lmcılaİ Tüm Belgelerin Asıllannü Koİıis}onııoa ihIAz etmek zoİundadüI.
g-kahhmcllar okul kantini mahallind€ eleri gercl(nlektedii,.

l0-ihale}e katılacak ola kişiler mü kapalı zarf içerisinde yulğrlda btliftilen §on

teklif lcıme taü,ih ve saatin€ kadır ihılüj yıpnıalan gerekm€ktedir.
l1-ihİrle komisyonu ihalcyi yaplp ya

u hükümlerine gör€i Kantincilik Alanında Alünmlş Ustahk
ustalık bclgesilulunııamasl durumunda, iş Yeri Açma B€tgesi,

06,]0.20l706.10.20l7
Kayınakaıİ Hasan
Zenginalp ilkokuhı

oküıl Aile Birliği Kantini

ılan olunur.

serbe§ttir.

iHALE KoMisYoNU


