
KIRIKHAN İLÇE MiLLi EĞiTiM MüDünıüĞü
oKUL KANTiNi irıııı iı-aıı

Madde 1- ihal€ konusu iş ve İhale Usulü:
Aşağüda okul ve oku1 Aile Birliği Adı ile ihale bilgileri yazıIı okul kantini. Milli Eğitim Bakanlığınüür

09,02 20]7 tar;hli Ve 2El99 sayıIı ResDi Cazetede yayln]aıan okul Aıle Bidiği Yöıletmeliği doğru!tusunda,2886
saylll Devlet ihaIe Kaİunu'ııun 35/d ve 5l/g maddeIeri geloği pazarlük usulii ilc ihale edilecektir,

Jhaleniür Yapülacağü Yer ; Ktrıkhan ilçe Milli Eğitim }riidürtüğü hizmel bina§|nda yapllacakhr.
-KantiD DemirbaŞ Bedeli ; Yoktur
-Okııl Aile Birliği Banka

2-ihale şartnamesi m€sai saatleri içerisinde ilçe Milli Eğitiİn Müdürlüğü ile okul Müdürlüğündc görülebilir.
3-Posta, fakl veya e_mail ile yapülacak müracıatlar kabuI edilmüjyec€ktir.
4-Bir kişi birden fazla kantin ihalesi alamaz.
5-2886 sayllı Dcvlct İhale Kanununun 83 vc 84 iincü maddelerinde bclirtilen yasak liil ve davranışlgrda
bulunduklan anlaşllan kiracllar haklürnda ihalelerden bir ytl yasıklama karan verilir ve yasaklanan kişiler
ya§aklama süresi içinde yapllacak ihalelere katılamazlİr.
6-ihaleye Katllacak olanlardan istenilen Belgeler:

a)Nüfus ciizdanü fotokopisi,
b.)Ikametgah b€lg€si,
c)sıbüka kaydl olup olmadığlna ilişkin c mhuriyet savclltğlndan alünan Adli sicil Belgesi. (A]lnan bu

belge "Adli Sicıl Kaydi'veya "Adli Sicil Arşiv Kaydı" var ise o kay(lara ilişkin mahkeme kaıaıı da ekleıecekıi1
5237 sayılı Tüık Ceza Kanununun 53 üncü maddesiıde beliıtilen süreIer gcçmiş olsa bilei kasten iş]enen bir suçtan
dolayı bİ,yı1 veya daha f'azla süreyle hapls cezasına ya da affa uğramlŞ olsa bile deVletin güVenIiğine karşı suçlar.
Anayasa] düzene Ve bu düzeııiD işleyışine karşı suçlar, nıilli savın»ıaya karşı suçIar. devlet sırlaıüna karşı suçIar ve
castlsluk, zımmet, irtikap, rüŞvct, hırsızlık. dolandırıcılık, sahtecilik, güVenı kötüye kullanma, hilcli iflas. ihaleye
lesat karlştırma, edimilr ifaslDa fesat kanştlrma, suçtan kaynaklaİaİ ıIal varlığl değcrlcrini aklama veya kaçakçılık
ve aynı Kanıünüüır Cinsel Dokuırulürlazlığa Karşl sUçLar haşl]kll ikilıci Kl5lrrlİln Alılncl Bij]iimiinde düzeıı]enen
nladdelerdeki suçlardan mahküm olanlar lhalelere katl]amazlar )

d)Geçici teminatln yatırıldığına dair banka dekontu, (Okul Aile Birliğinin ilgili ltesabına)
e)3308 §ayılü Mesleki Eğitim K,ınunu hükümlerine göre; Kantincilik Alanında Ahnmlş U§talık

B€lgesi, Ancak, katü]üncıların hiç bırısiııde ustalük be]gesi bulrınnıaııası dulumunda. iş Yeri Açnıı Belgesi.
Kalfalük Belgesi Veya Kur§ Bitirme Bclgclcrindcn €n az biri.
7-Başka bir kişi adtna ihAlcy€ girecek olanlardan ayr|ca istencn belgeler;

a)Noterden Ahnmış Vekaletname,
b)sablka kaydt olup olmadlğ,na i|işkin Cumhuriyc( savcıhğlndan alınan Adli sicil Belgcsi,
c)Niifus cüzdan fotokopisi getirecelderdir.

8-Kahhmcılar Tüln Belgelerin Aslllgnnl ihale Kı,misyonuna ibraz elmek lorundadır.
9-Katıİmcllar okul kantini m.ıhallilüde giirm€leri gerekmekt€dir.
10-Ihaleye katılacak olİ kişil€r mül.acaatlannt kapall zİrf içerisinde yuknrıda belirtilen son
teklif verme tarih ve saatine kadrr ihale komi§yonunı yapmalan gcrckmektedir.
1l-ihale komisyonu ihıleyi yıplp yapmamakta serbesttir.

ilan olunur.
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