KIRIKHAN iLÇD MiLLi EĞiTİM MüDÜRLÜĞÜ
OKUL KANTiNi İHALE iLANI
Madde ı- ihale konusu iş ve İhale Usu|ü:
\,eokul Aile Blrligi^Adü i]e ihale
yazılı okul kantini, Milli Eğitim Bakanlığın,n
_o,lyl
_bilgileİi
99 sayıIl Reslni_Gazetede yayınlanaür okul Aile Birliği Yönetmeliği
"ajlşf:
""
digrultusunda, i886
:^r.^.U,1 il] l P,i]!]l ]_"
'8]
saylll uevlet lhale Kanunu'nun
]5/d ve 5l/g ıİaddeleri gereği pazarlık usulü iIe iha]e edilecektir.
-ihalenin Yapılacağı Yer ; Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
hizmet bina§ında yıpılacaktlr.
_Kantiı] Demiİbaş Bedeli Yoktur
;
-okul Aile Birliği Banka Hesap No: İş Bankasl Ktrlkhan
Şube§ij TR52 0006 4000 0 016 1220 42|4 91
Kanrnt Muhan]lncİ Btdcl

Okulun

Bilgileri

işin Ad.

ögreıcl
sayısı

B€del

kaymakam Hasan
Zenginalp iIkokulu

330

330,00

(oku1 Aile Birliği Kantini)

Aylık

süre
(Ay)

Ccçjci

Y

lllık

l]edel

2,145,00

]'e

soD Miiİacaat
Tarihi ve saatl

inat
Bedeli

Müracaat

200,00

l5.11.20l7

Tarihi

ihale Tarihi ve saatl

saatı

ihale Taıihi

Saalı

I.1:00

15.11_201,7

l5:00

2-ıhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ilçe Mi|li Eğitim Müdürliiğü ile okul
Müdürlüğünde görülebilir.
J-Po§ıa. faks veya e-mail ile yapılacak müracaallaİ kabul cülilmevccekıir4-BiI ki!i birden tazla knnıin ihalesialamaz.
5-2886 sayllı Devl€t ihal€ Kanununün 83 ıt 84 üncü maddelerinde belirtilen ya§ak
liil ve davİanlşlafda
bnlundükları anlaŞllan kiracülnr hakkrnda,ı]ıalelerden bir
yasdklama
karır,
ıİeriıir
ve
yasaklanan i<işiler
}ıl
yasaklama sür€si içinde yapllacak ihalelere kahlamazlar.
6-Ihaleye Katııacak oİanlardan istenilen Belgeler:
a)Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b)Ikımetgah belgesi,

lge§i.(Ahnanbu
"Adli Sıcil Ka)dl'^ leya "Adli Sicil A§iv Kayda'Var ise o kayıilara
-da
"belg€_,.^"l|*Y,lrrltolupolmadlğlnailişkincümhuriyetsavclllğün.IanahnanAdIisicilB€
ilişkin mahkeme kararı
ekienecektir.

5237 saYılı Türk Ceza Kanlınuiun 53 tincii ııaddesİnde beliıtl.n .tlİ"l". g"ç,İ,ış
oİİo bile; kasten işlenen bir suçtan
fazla siıı.eyle hapis cezasıüla ya da affa uğramış oİsa U;İe devletin gtiveııliğine karşı
suİüar,
1"]::]"1,,]]l"_"ıi!1n,
AilaYasal oLlzene Ve bıl dülzenln lŞle) lllne karŞı suçlaı, ünilIi savunüılaya karşı
suçlar, dev]el sıılarına karşı suçlar ve
p, ı'üşvet, hrrslz]lk, dolaıdırıcıl.ık, sahtecilik, güveıii köiüy; kullanma,
hiIeli iflas, iiıaleye
ijjj.'].ll":'l:T"l,,lif
lesat karışhrma, edimin ifasııra fesat kaıştirma. suçtan kalnaklanan m-aı
,rı,g, a"g"
Cinsel Dokunulmazlığa q|arşı Suçlar başllkll ikinci Kı".]n,n -elıncı Bö]ümünde düzenlenen
lu:Pnul
"":|n,
iİaddelerdeki suçlardaD mahküm olanlar ihaı}ieie katiıaııariar,)

J.ıri'"tiİ;;;?;rtr;;İ;

^.

-

d)_Gc§ici tenlinahİ !,atlİIldığ|nt daiİ bıınka (lckontu, (okul Aile Birliğinin
ilgili
e)3308 saYılı Meslcld DğitiD RAnunu hiil(ünılci,ine giir€; I(aıtinciiilı ,ilaıınt]ı

Ile§ablnı)

,{İılİılş Ustalık

ki'ı|
biı,isiıd.; rısta]ü]( beIgcsi'İrtııüını,"n,",, .ıu",.İ,,Ju,'İİ-v""İ'aİ,.""İı"ıg*i,
::1İ:i];
l}cılaııır.,hiç
K,ıllalık *|,"*
ltelgesi !eya Kurs
lJitii.!rıc ljclgeleİin.lc en İz bii.i.
7-Bıışkı biı Irişi adına ihıleye giı.ecelr İİa
ayrıca istcnen belgeler;

ı)Noteı,don Alınmış Velrıılctnarİc,
b)SablI(a kıydı olup olnradığını il
c)Nüfus Cüzdan folokoPisi
8-Katılüııcılaı Tiim Bclgeleı.in Asılİırını
9-KaüülliiıcılİI okııl kıntilli nııhıllindc
l0-Ihıleye kaİl,i(ak ol.rn kişilei. mii
teldif l,crme laIih vc §aatiie kıdal. ihalo
l1-Ihale komisyonu ihalcyi raPıp raPİıı

cumhüriyet savcıhğudan allnan Adli sicil Belgesi,
dir.
I(oiİi§ronuna ibı.az etnıek zorunülıdüI.
elcl.i gertkınektodir.
rlnl kapah zarf içerisinde yukanda beIifiilen §on
isyoııunı yapmalarr gerekmektedir.
scIbesttil,,

ilan olunu"_

iHALE KoMiSYoNU

1

