KIRIKHAN iLÇE MiLLi EĞiTiM MÜDÜRLÜĞÜ
oKUL KANTiNi iHALE iLANI
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ihale konusu iş ve ihale Usulü:
reği pazarlık usulü ile ihale edi]ecektir.
ın Müdürlüğü hizmet binaslnda yapllacakhr.
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2-ihale şaro|amesi mesai §aatlcri içerisinde itçe Milli f,ğitim Miidürlüğü ile okul Müdürlüğünde görülebilir.
J-Posta, faks veya e-mail ile yapılacak mür:icaatlaİ kabul edilmeyecekiir.
4-Bir ki)i binlc,, fnzla kanıin ihale§i alamaz.
5-2E86 saylh Devlet ihale Kanununun 83 vc 84 üncii maddeIcrinde belirtilen yasİk fiil ve davranüşlarda
bulunduklan anlaŞllan kiracllar hakknda ihalelerden bir yıl yasaklama kararı verilir ve yasaklanan kişiler
yasaklama sürcsi i§inde ]apllacak ihrleleİe kalllaınal|ar.
ö-lhaleye Kaıılacak olanlardan i§ıenilen BetgelerI
ı)Nüfus cüzdant fotokopisi,
b)Ikametgıh belgesi,
c)sabrka kaydı olup ollnıdlğlnA ilişkin cumhuriyet sgvcıllğlndan alünın Adli sicil Belgesi. (Alınan bu
belge "Adli Sicil KaYdı" veya "Adli Sicjl Arşiv Kaydı" vaı ise o kayıİlara ilişkin ırrahkeıne kaıarı İa ekİenecektir.
5237 saYüll'1'üık Ceza KaDuDunun 53 üııcii ınaddesiDde beljıtileı siireler geçıriş olsa bile; kasten işlenen bir sLüçtan
dolaYı biı Yıl veYa daha fazja slireyle lıapis cezasıııa ya da affa uğramış olsa biİe devletiıı güvenliğıne karşı suİIar,
AnaYasal duzene ve bu düizenin ışleyişiııe kaışı stıçlaı, millı^ savuıımaya karşı suçlar, devleİsırlarıııa ka.ş, İuçıaİ ve
casusluk, zimmet, irtikap. rüşvet, hlrslzllk. dolandlrlcılık, sahteciIik, giiveni kötüye kullanma, hilelı iflas, iiıaleye
Ve aynı Kalrtınun Cinsel Dokıınıılırıazlığa Karşl Suçlaü.
ınadde]erdeki suçlardan nahkİDr o]alrlar ihalelere kahlamazlar )
d)ceçici teminAtın yatürıldlğlna dair banka dekontu, (okul Aile Birliğinin ilgili He§ablna)
e)3J08 sayllı McsIeki Eğitİm Kannı,u hükün]lerine göİe; Kalltincilik Alanlnda Allnmlş Ustahk
Bclgesi, Ancak. kaıılllı]cllarlll lıiç biri.iııdc uıalık belgesı bulunmaması durum(lnda. iş Yeri Afma B€lgcli.
KaIfalık Belgesi Veya Kurs Bitirıne Belgelerinden en az biri.
7-Başka bir kişi rdlna ihaleyc girecek olanlardan ıyrtca i§tenen b€tgeler;

a)Notcrden Allnml} Vekılctnalnt,
b)sabıka kaydı olüp olmadığlna ilişkin cumhuriyet savctltğündan allnan Adli sicil Belgesi,
c)Nüfus Cüzdan fotokopisi getircccklel,dir.
8-Kİtlımc ar TiiD Belgelerin Asıtlarını [halc Komisyonun{ ibraz etmck zorundadIr.
9-KatllımcllAr okul kantini mahıllinde görnleıel,i gerckmektediİ.
lO-Ihaleye kahlacak olİn kişiler müracaatlarlnt kapah zarf içerisinrJe yukarııIı belinil€n §on
tcklif verme t.rrih ve s,ıatine kadar ihale komisyonuna y9pmaları gerckm€ktedir.
l l-İhale komis]Oııu ihalcyi ]apıl) )apmamrkıa serbc*ııİ.,-

ılan olunur.
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