KIRIKHAN iLÇE MİLLi EĞİTiM MüDÜRLÜĞÜ
OKUL KANTiNİ İHALE iLANI
Madde 1- İhale konusu iş ve İhate Usulü:
Aşağıda okul ve okul Aile Birliği Adı ile ihale bilgileıi yazılı okul kantini, Mitli Eğitim Bakanlığının
09,02.2017 taİihlive 28199 sayılı Resmi cazetede yaymlanan okul Aile Birliği Yönetmeliği dogrrıltusunda,2886
sa)lll Devlet ihale Kanunu'nun J5/d Ve 51/g maddeleri gereği pazarllk usulü il;ihale edilecektir,
-lhalenin Yapı]acagl Yer ; K!nkhan ilçe Miıli Eğitim Müdürtüğü hizm€ı bina§ında yaptlacaktlr.
-Kantin D€mirbaş Bedeli; Yoktur
-okul Aile Biİliği Banka Hesap No: İş Bankası Klrrkhaıı Şubesi; TR52 0006 4000 0016 1220 4214 97
Kantin Muhainmen B€del

okülün
işin Adı
Ka}aıakam Hasan
zenginalp ilkokulu
(oku] Aile Bir]iği Kantini)

BilgilcIi

öğrenci

Ayhk

Sayısü

Bedel

330

330,00

süre
(Ay)

Ytllık
Bedel

2.3l0,00

Geçici
Teminat

son Müracaat
Tarihi ve saatü

ihale Tarihive Saat]

Bedeli

Müracıat
Tarihi

saatı

ihalc'I'arihi

saatı

200,00

02.11.20|7

14:00

02-1l,201,7

l5:00

2-ihale şartnam€si mesai saatleri içerisinde ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile okul Müdürlüğünde görül€bitir.
3-Posta, fak§ v€ya e-mail ile yapllacak müracaatlaİ kabul ediimeyecektir.
4-Bir kişi biİden flızla kantin ihalesi alamaz,
5-2886 say t Devlet İhale Kanununun 83 ve 84 üncü madalelerinde belirtilen yasak {iil ve davranışlaİda
bulunduklarl anlışllan kiracllaf hakkında ihalel€rd€n
bir yıl yasaıJama kaİırt verilir ve yasaklının kişileİ
yasaıJ!ıma §ür€si içinde yap acak ihalele|9 katllamazlaİ.
6-ihaleye Katllacak olanlaralan istenilen BelgelerI
a)Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b)Ikametgah belgesi,
c)sablka kaydı olup olmadlğına ilişkin Cumhuriy€t savcılüğündan ahnan Adli sicil Belgesi. (Alınan bu
belge "Adli Sicil Kayd"'veya "Adli Sicil Arşiv Kaydi'var ise o kaylt]ara ilişkin mahkeme kararı da eklenec€ktir,
5237 sayıl, Türk ceza Kanununun 53 üncü ııaddesinde b§lirtjlen süreler geçmiş olsa bile; kasten işl€nen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezaslna ya da afla uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzon€ ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, dev]et sırlarına ka§ı suçlar ve
casusllık, zimmet, irtikap, rüşvet, hlrsızlık, dolandlrıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hiteli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığt değerlerini aklama veya kaçakçılık
ve ayDı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Kaİşı suçlar başlıktı ikinci Klsmmın Alt,ncı Bölümünd€ düzenlenen
maddelerdeki suçlaldan mahküm olanlar ihalelere katılamazlar.)
d)Geçici teminatln yafrıldığüna d-::!" banka dekontu, (okul Aile Birliğinin itgili He§abua)
e)3308 sayüh Mesleki Eğitim Kanunu hükümleİiııe göİe; Kantincilik Alanında Allnmlş U§tahk
Belgesi, Ancak, katı|tmcılarün hiç birisinde ustalık belgesi bulunmarnası durumunda, iş Y€ri Açma BelPe§i,
Kalfahk Belg€si veya Kurs Bitirme Belg€lerinden €n az biri.
7-Başka bir kişi adlna ihaleye girecek olanlardan ayrıca i§tenen belgeler;
a)Noterden Ahnmış Vekaletname,
b)sablka kaydt olup olmadlğlna ilişkin cumhuriy€t sıvctllğlndan ahnan Adli sicil Betgesi,
c)Nüfus Cüzdan fotokopisi g€tir€cekl€İdir.
8-Katlhmcılar Tüm Belgelerin As lannı İhale Komi§yonuna ibraz etmek zorundadtı
9-Katümcülar okul kaİıtini mahıllinde görmeleri gerekm€ktedir.
lo-Ihaleye katllacak olan kişiler müfacaatlarl kapall zarf içerisinde yukarrda belirtilen §on
teklif verme tarih ve saatine kİıdar ihale komisyonuna yapmalarü geİekmekt€dir.
11-ihale komi§yonu ihaleyi yapıp yapmamakta §eİbesttir,
.rl]

ılan otunur.

iHALE KoMİsYoN.I-]

