
KIRJKHAN iLÇE MiLLi EĞiTiM MÜDÜRLÜĞÜ
OKUL KANTiNi iHALE iLANI

Madde 1- ihale konusu iş ve itale Usulü:
Aşağıda okul ve okul Aile Birliği Adü ile ihale bilgileri yazülü okül kantini, Milli Eğitim Bakanlığının

09.02.20t.'7 tarihli ye 28l99 sayıh Resmi Gazetede yayınlanan Okul Aile Birliği Yönetmeliği doğrultusunda, 2886
sayllı Devlet lhale Kanunu'n!ın J5/d ve 5l /g maddeleri gereği pazarlık usuIü i]e ihale edilecektir.

_IhaIeninYapılacağıYer;KlnkhanllçeMilliEğitimMüdürlüğühizm€tbina§lndayapılacakhl.
-Kantin Denriİbaş Bedeli ; Yoktur
-oktıl Aile BIrLiği Baürka

2-ihal€ şartnamesi mesai saatl€İi içeri§inale ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü il€ okul Müdürlüğünde görülebilir.
3-Posta, fak§ veya e-mail ile yapılacak müracaatlar kabul €dilmey€cektir.
4-Bir kişi bifden fazla kantin ihale§i alamaz.
5-2886 say,h Devlet İhale Kanununun 83 ve 84 üncü madalelerinde beliıtilcn yasak liil v€ davranüşlarda
bulunduıJarı anlaşülan kiracılar haklüJnda ihalelefden bir y yısaklama karan verilir ve ya§aklanan kişiler
yasaklamasiir€si içindeyapılacakihalelere katılamazlaa.
6-ihaleye Kahlacak olanlardan lstenilen Belgeler:

a)Niifu§ cüzdanı fotokopisi,
b)Ikametgah belgesi,
c)sabıka kaydl oluP olmadlğlna ilişkin Cumhuriyet savcllüğl dan allnan Adli sicil Belgesi. (Alünan bu

belge "Adli SicilKaydı" veya "Adli Sicil Aışiv Kaydı" var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.
5237 sayı1l Türk ceza Kanununun 53 üncü maddesinde beliilileİ süreler geçmiş olsa bile; kasten iŞlenen bir suçtan
dolayü bir yül veya daha fazla süreyle hapis cezasİla ya da affa uğramüş olsa bile devletin güvenliğine kaİşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mjlli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve
casus]uk, zlmmet, irtikap, rüşvet, hürsüzlük, dolandırıcıltk, sahtecllik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat kaıüştürma, edimin ifaslna fesat karüşttrma, suçtan kaynaklanan mal varlüğı değerlcrini aklama veya kaçakçılık
ve aynl Kanunun Cinsel Dokunulmazlüğa Karşı suçlar başlüklü Ikinci Kısmıırln Altıncı Bölümünde düz§nlenen
maddelerdeki suçlardan mahktün olanlar ihalelere kahlamazlar.)

d)Geçici teminahn yatlrlldlğtna dair banka d€kontu, (okul Aile Birliğinin ilgili Hesablna)
€)3308 say,İ Me§leki Eğitim Kanunu hükümlerine göre; Kantincilik Alanlnda Ahnm§ Ustallk

Belgesi Ancak, katülrmcıların hiç birisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda. İş Yeri Açma Belgesi.
Kauahk Belg€si veya Kul3 Bitirme Belgelerinden en az biri.
?-Başka bir kişi adını ihaleye girecek olanlardan aynca istenen belgeıer;

a)Noterden Alınm§ Vekaletname,
b)sabıka kAydl olup olmadlğtna ilişkin cumhuriyet savcıhğündan ahnan Adli sicil Belgesi,
c)Nüfu§ cüzdan folokopisi getirecelderdir.

8-Katlhmcİtar Tüm Bclg€lerin A§lltannl i hale Komisyonuna ibraz etmek zorundadlr.
9-Kahllmcllarokul kantini mahallinde görmeleri gerekmektedir.
10-Ihal€ye katılacak olan kişiler müİıcaatlanfu kapall zar{ iç€ri§inde yukarıda beliı,tilen son
t€ldif verme tarih ve saatine kadar ihale komisyonuna yapmalarü ger€km€ktedir.
1l-ihal€ komisyonu ihaleyi yaplp yaPmamıkta serbesttir.

İhn olunur.

o: ziraat Bankasl KlrıLüan Şub€si; 35305234-5001
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