KIRIKHAN İLÇE MiLLi EĞİTiM MÜDÜRLüĞÜ
oKUİ KANTİNİ iHALE iLANt
Madde

1_

İhal€ konusu iş ve ihale U§ulü:

_, _4!1ğ'9u okul ve okul Aile Biİliği Adı i]e ihale bilgileı,i yazılı okul kantini, Milli Eğjtim Bakanlığınııl
09.02,20l7 taİihli ve 28]99 sayllı ResDi Cazet€de yaylnlaıan okul Aile Birliği Yönetmeliği d;ğİultusunda i886
saylll DeVlef ihale Kanunu'nuD J5/d ve 5l/g ııaddeleri geleği pazarlık usulü il;ihale edilecektir,
Jha]enin Yapllacagı Yer ; Klrıkhan İlçe Miıli Eğitim Müdürliiğü hizm€t binasında yapllacıktir.
_Kantin Demirbaş Bedeli Yoktuf
;
_okuI Aile Birliği Banka Hesap No| Akbank Kırıkhan
Şubesij TR52 0004 6003 8188 8000 0984 94
KıDtin Ntühaİnn]c.
Bilgile.i

okUlun
işin Adı

öğrenci
Say§l

Aylik

MehneI Akif oü-taokuIu
(okul Aile Birliği Kantini)

580

2,000,00

Bedel

siire

I}cdc]

Yülı|k

(Aü)

Bedel

6,5

l3,000,00

Geçjci
Teminat

lledeli

1.000,00

Tarihivc saaü

ihale Taı,ihi ve Saatl

Tarihi

saatl

iha]e Tarihi

saatı

l5.11.20l7

l4:00

15 11.20l7

1430

2-ihale şıİtnınıcsi nıe§.i saaıleı.i içelisindc ilçc N'Iilli [ğiti,n NIiidüIliiğii ilo okııl MüdürIüğünde görülebiliİ.
J-Po\ıa. laL. reüİ e.lllıiI ilt \|l|ııla(aL ııüijl,aCnaıl:ll.Lal,ılle(lilnı(\(((hiir.
4-Bir kişi birden fazl. kantin ih^lcsi alaİtaz,
5-2ıtıJ6 sıt}ıll Do\,let İhıılc Kırnununun 8J v€ lt.l iincü nıaddelerindc bolirtilen yasak fiil ve davranrşlafdı
bulunduklaı,ı ınlaşılıı kiracllıI hal*nıda ihaIeieİdcn bir 1,Il }ısAk|aDra karıİı veriliİ ve yasaklanan kişiler
vırsrlilltmı siiİesi içinde vıDllııcak ihıleleİe kalllıtrnnzlıİ.
6-ihıleye Kırttl.tcık olanlııdan istenilen I}clgoler:
ı)Niiliıs Ciizdınl fOtolropisi,
b)Ilrı etgah bclgesi,
c)sıblka kaydl olup olmadElııa itişkin cumhuriyet s,tvclltğündan ahnan Adli sicil B€lge§i, (Alman bu
belge "Adli Sicil Kaydı" veya "Adli Sici] Arşiv Kaydi'var ise o kay,t]aıa ilişkin mahkeıne kararı da eklenecektir.
523? saYı1l Tüik Ceza Kanlııunun 53 üncü maddesinde beliı1ilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işl€nen bir suçtan
dolaYl bir Yll veYa daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bite devletin güvenligine karşı suçlar,
AııaYasaldüzene ve bu diizeıin işleyişine kaışı suçlar, nlill1savunmaya karşı suç]aı, devleİsır]afına ka4ı suçlaİve
casusluk, zimınet, iılikAp. üşVet, hırslzltk, dolandıİcılık,sahtecilik, gtiveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihateye
t'esal kanŞtlrma, edilnin if'asııa fesat kaı,ışırmn, suçtiln ka)İaklatıalı lııal Vallıül deeel leriüli aklama veya kaçakçıiık
ve ayn] Kanunun Cinsel Dokunulmaz]ığa Karşl Suçlar başllklü ikinci Kısııının Altıncı Bölüününde düzenlenen
naddelerdeki suçıardan mahküm o]anlar ihalelere katılaınazıal.)
d)Geçici teminatln yatlrtıd!ğtna dair banka dekontü, (okul Aile Birliğinin ilgili Hesabına)
e)3308 sayll|tr4€§leki Eğitim Kanuiiu hükii ılerinc göIe; Kantincilik Alanünda Alınmlş Ustahk
Belgosi. Ancak. katılümcıların hiı birisind|| ıstalık belgesi bulunmaması dur.mundı. İş Yeri Açma Belgesi,
Kalfalık tselge§i vcya Kur§ Bitiıme Bel
ndcu en ız biıi.
7-I}ışkı bir ldşi adInı ihalfve girec(k olı
An ayrıca istenen belgeler;
a)İ*oterden Alıoİltlş Veknlctnane,
b)Sablka kaydı olup olmadlğlnı i
Cumhuriyet savcühğtndan nhnan Adti sicil Belg€si,
c)Nüfus Cüzdan lotokopisi geti
ıdiı.
[J-Kıhllmcılal. Tünr lJclgelerin AsllIaIınl
Kolni§yonunİ ilrIaz etmck zorundadlI.
lıKııılııııtıl:ıı, oLııl L:lnıilli llıJllxllill(le gö
|,i geİelrnıektediİ,
l0-Illıleçc LaİlI:lcık olın Li)ilcl, lllül.:l(|l
ıınl kıpall Zıı,l'içerisinde yukırıtla bclirtilen son
teklif rcInle tarih te saıtinc kadar ihılc
isıolıüİ{ },1tpınılrr] gerekİncktüjdir.
1 l-ihale |io|llisl onu ihalcYi YaplP .ı,apıiıı
soı,bestli[.

ılan olunur.

iHALI KoMiSYoNU

