
KIRIKHAN iLÇE MiLLi EĞiTiM MüDÜRLüĞü
oK[ L KANTil\i iHALE iLAN ı

Madde 1- ihıle konu§u iş ve ihale U§ulü:
AşağıdaokulveokulAileBirliğiAdıileihalebilgileriyazılıokulkantini,MilliEğitimBakanlığnm

09.02.i0l7 hrihli ve 28199 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan okul Aile Birliği Yönetmeliği doğrultusunda, 2886

sayülü Devlet ihale Kanunu'nun 35/d ve 5l/g maddeleri gereği pazarlık usulü ile ihale edilecektiı.
-ihalenin Yapılacağı Yer ; Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet biıla§ında yapılacaktür,

-Kantin Demirbaş Bedeli ; Yoktur
_okul Aile Biİliği Banka Hesap No: Valrrflaİ Bankası Klrıkhan şube§i; TR38 0001 5001 5800 7301 6017 02

2_ihale şaİnamesi me§ai saatl€ri içerisind€ ilçe Milli Eğitim Müdüİlüğü ile okul Müdüİlüğünd€ göriil€bilir.

3-Posta, faks veyı e-mail ile yapılacık müracaatlar kabul edilmeyecektir,
4-Rir kisi birden fazla kanlin iha|esi alnma?.
5-2ss6 savılı Devlet İhale Kanununun 83 y€ 84 üncü maildelerinde belirtit€n yıı§ak fiil ve davranıŞlardı
bulundukiırı anlaş ın kiracıtaİ hakkrnda ihatel€rd€n bir yıl ylrsaılama kaİarr v€rilir ve yasaklınan kiŞiler

yasaklama süre§i içinde yapllacak ihalelere kalılamazlar.
6-ihaleYe Kaüılacak olanlardın lslenilen 3e|g€ler:

a)Nüfus cüzdanı fotokopi§i,
b)ikametgah belge§i,

"jsrırı." 
-taya, jup otmadığına ilişkin Cumhuriyet savcılığından alrnan Adli sicil Belgesi. (Alınan bu

beıge ,,Adüi siciı Kaydı,, veia ,,Adli ğicil Arşiv Kaydi,var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme karart da eklenecektir,

523"? sayllı Türk Ceza Kanu;unun 53 üncü maddesinde belirtilen süre]er geçmiş o]sa bile; kasten iŞlenen bir suÇtan

aoiayiü. y,l veyu auı,u fazla süreyle hapis cezasma ya da affa usamış oJsa bile_devletin güveılliğine karşı suçlar,

Anuyusal iiır"ne ve bu diızenin işLyişini karşı suçlar, milli savunmaya karşr suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve

.u,,irıut, ,i..",, irtik6p, rüşvet, hiısızlık, dolandıııcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye

fesat kariştırma, edimin 
'iiasıia 

fesat karıştırma, suçtan kay[aklanan mal varlıgı degerleriüi aklama veya kaçakçılık

,a uvn, ı<ununrn Cinsel Dokunulmazlığa Karşl Suçlar başlll,ll ikinci Klsmln|n Altıncı Bölümünde düzenlenen

maddeleİdeki Suçlardan mahküm olanlar ihalelere kaİlamazlar,)
d)Geçici teminatın yatlİıldığüna daır |ranka dekontu, (okul Aite Birliğinin ilgili Hesablna)

ej:ıo'a sayı, ııesıeı<i nğiti; Kanuliu hükümleıin€ göre; Kantincilik Alanmda.Altnmış U§taltk

eeıg""l.';ncat, iut,l,.",lu.rn iiç ui.irind" ustalık belgesi 
-bulunmaması durumunda, iş Yeri Açma Belgesi,

KalfatlkBelgesi veya Kür§ Bitiİme B€lgeterinden en az biri.
?-Başka bir kişi adlna ihaleye girecek olanlardın aynca ist€nen belgeler;

a)Noteİdcn Ahnmrş vekaletname,
tisatılra lıayaı oıup olmıdlğına ilişkin cumhuriyct savc tğündan altnan Adli sicil Belgesi,

c)Nüfüs Cüzdın fotokopisi getirec€klerdir.
8-Katıh;cthr Tüm Belgelerin A§ıltarınt ihale Komisyonuna ibraz €tmek zorundadrİ,

9-Kat |mc aİ okul kantini mahallinde görmeleri g€rekmektedir,
lo_ihaley€ katılacak olan kişiler müracaatlarlnl kapah zarf içerisinde yukaırda belirtilen §on

teklif v;rme tırih ve §aatine kadar ihale komisyonuna yapmaları gerekmektedi],

11-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta §erbesttiİ.

ılan olunur.
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764 500,00 7 3.500,00 350,00 02.11.20l7 1,1l00 02-11-201,7 l4i30
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