KIRJKHAN iLÇE MiLLİ EĞiTiM MÜDÜRLÜĞÜ
oKUL KANTiNi iHALE iLANı
Mıdde t- ihale konusu iş ve İhal€ Usulü:
Aşağıda okul ve okul Aile Birliği Adı ile ihale bilgileri yazılı okul kantini, Milli Eğitim Bakanlığınır
09.02.2017 tarihli ve 28199 say]lı Resııi Gazetede yayınlanan okul Aile Biİljği Yönetrıeliği doğrultusunda, 2886
sayılı Devlet jhale Kanunu'nun 35/d ve 51/g maddelerigereği pazarltk ltsulü ile ihale edjlecektir.
-ihalenin YapllacaglYer l Klrlkhan İtçe Milli Eğitim MüdüIlüğü hizmet bina§lnda yap acakhr.
-Kantin Demirbaş Bedeli ; Yoktur .
-Oktıl Aile BirIiği Banka Hesap NoI Iş Banka§ı Kırıkhan Şubesi; TR65 0006 4000 0016 1220 6233 14
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2-ihale şartnamesi me§ai §aatleri içerisinde ilçe Milti Eğitim Müdürlüğü ile okut Müdürlüğünde görülebilir.
3-Posta, faks veya €-mail ilc yapılacak müracaatlar kıbul edilmeyecektir,
4-Bir kişi birden fazla kantiı ihal€§i alamaz.
İhal€ Kanununun 83 ve 84 üncü maddelerinde belirtilen yasak fiil ve davranışlaıda
5-2886 sayılı D€vl€t
bir yll yasaklama kafarü ve lir ve yaslıklanan loşiler
bulundükları anlaşılan kiracılaİ hakklnda ihalel€rd€n
yasalülama §iiresi içinde yap!lacak ihalelere kİıllamazlar.
6-ihaleye Kaıılacakolanlardan i§lenilen Belgeler:
a)Nüfus cüzdanl 1o1okopisi,
b)ikamctgah belgesi,
c)sablka kaydı olup olmadığınR ilişkin cumhuriyet savcılığından ahnan Adli sicil Belgesi. (Alünan bu
belge "Adli sicil Kaydı" veya "Adli Sicil Arşiv Kaydl'var ise o kayıtlaıa ilişkin mükeme kararı da eklenecektir,
5237 sayılı Türk Ceza Kanrınunun 5J üİcü maddesinde belirtilen siireler geçmiş olsa bile; kasten iŞlenen bjr suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla siirey]e hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşl suç]ar,
Anayasal düzene ve bu diizenin işleyişiıre karşı suçlar, mjlli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlaİına karşı suçlaİ ve
casuslıık, zimırret, irtikap, riişvet, hırslzlrk. dolandırlcı]ük, sahtecilik, giiveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaıeye
fesat karLştırma, edimin ifasına fesat karıştırıİa, suçtaİ kaynaklanan mal varlüğü değerlerini aklama Veya kaçakçılık
ve aynı Kanunun Cinsel Dokulrulmazlığa Karşü Suçlar başlıkh İkinci Küsıllınır Altrncr Bölümünde düZenlenen
maddelerdeki suçlardan ı11ahküm o janlar ihalelere kahlaınazlar.)
d)Geçici teminatın yatlİlld{üna dair banka dekontu, (okul Aile Birliğinin ilgili Hesabına)
e)3308 sayıh Mesl€kİ Eğitim Kanunu hiikümlerine göre; Kantincilik Alanlnda Allnmış U§tıhk
Betg€§i, Ancak, iatılımcıların hiç birisind. ustalık belgesi bulunmaması duruııuırda, İş Yeri Açmı Belgesi,
KalfalıkBelge§i Veya Kurs Bitirme Belgelerinden en az biri.
7-Başka bir kişi adtna iltaleye girecek olnnlardan ayrıca i§tenen belgeler;
a)Noterden Ahnmlş vekaletname,
b)sablka kıydt olup olmadtğlna ilişkiıı cumhuriyct savcıltğından ahnan Adli sicil Belgesi,
c)Nüfus Cüzdan fotokopi§i getir€celderdir.
8-Kahhmcttar Tüm Belgelerin A§lllannl ihale Komisyonuna ibrız etmek zorundıdlr.
9_Kattlımcllar okül kantini mahallinde göİmeleri g€rekmektedir.
1o-ihaleye kjıtl|acak otan kişil€r müracaatlarlnl kapah zarf içerisinde yukArüda belirtilen son
teklif v€rme tarih ve saatine kadar ihale komi§yonuna yapmalan gerekm€ktedir.
11-İhale komi§yonu ihateyi yapıp yapnlamakta §erbe§ttir.
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