KlRIKHAN iLÇE MiLLi.EĞiTiM]\4ÜDÜRLÜĞÜ
OKUL KANTINI IHALE ILAN|
Madde l- ihale konu§U iş ve ihale U§ülü:
Aşağlda okul ve okul Aile Birliği Ad, ile ihale bilgileri yazılı okul kantini, Milli Eğitim Bakanlığlnln
yönetmeliği doğruttusunda, 28E6
09,o2.io'i7 tanııli ve 28l99 sayılı Resml Gazetede yayınlanan okü1 AiIe Birliği
sayıtı DcVlet ihale Kanunu'nun 35/d ve 5l/g maddeleri gereği pazarlık !ısuIİ ile il]ale edilecektit,
-ihaleüriİ Yapılacağı Yer ; Klrıkhan ilçc Milli Eğitim Müdüİlüğü hizmet binaslnda yapülacnktlr,
Kantiıl DcmilbaŞ l]edcli : Yoktıüİ
-()kul AiIe Birliği Banka Hesap No: Ziraİt BankAst Kür,khan Şube§i;TRl9 0001 0003 0867 6579 6350 0l
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görü|ebilir.
2_ihale şartnanle§i mesai saat|cri içerisinde İlçe Mitli Eğilirn Müdürlüğü ile okut Müdürlüğünde
3-Posta, faks veya e-mAil ile yıpllacak müracaatlAr kabul edilmeyecektir,
4-Bir kişi birden fazla kantin ihalesi alamaz.

Devlet ihale Kanununun 83 ve 84 iincü maddeterindc belirtilcn yasak 6il ve dgvranışlarda
bulundukiarl anlaşılan kiracllar hakklnda ihal€lerden bir yll yasıklama kararı verilir ve yasaklanın kişiler
yasaklıma süre§i içinde yapılacak ihalctere katılama/lar.
ö-ihaleve Kaııla(aL olan|ardan lsıenilen Belgelcr:
a)Nüfus cüzdanı fotokopi§i,
b)ikımetgah belgesi,

s_iiio.ryı,

fesat kanşhnna, ediDriür ifasıDa fesat kanştlrma, suçtan k

teninİttn yat!rıldlğlna dair b,nka de
ejııııi sayı, lııcsıeıi ığitim Krnunu hükümlerine giir€; Kantincilik Alınlnda.Alınmış Usıaltk
gelgcsl,-'nn"at. İanlııncıların friç bi.i.ind. ustalık belgesi'İuluülnıaması drırunıunda, İş Yeri Açmn Belgesi,
Katfılık Bclgesi veya Kurs Bitirm€ Belgelcrinden cn az biri,
7-Başka bir kişi adlna ihaleye girecek otanlardan ayncı istenen bclge|er;
a)No(erd€n Altnm§ vekaletname,
tjSablt<a kaydı olup olma(llğlna itişkin cumhuriyet sıvclltğından allnan Adli sicil Belgesi,
c)NüIus Cüzdan fotokopisi getircceklerdir.
S-Kaohincılar Tüm Belgeterin Aslllarlnl ihale Kornisyonuna ibraz ctmek zorundad!r,
9-Katllımcllnr okul kantini mahaltinde görmeleri gcrekmektedir,
1(!ihaleye katllacık olan kişiler mü.acsatlarınl kapalı zarf içerisind€ yukarıda belirti|en §on
tektif \,;rme tırrih ve saatine kadır ihale komisyonuna yApmaları gerekmcktedir,
d)G€çici

11-ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmnmakta serbesttir.

ılan olunur.
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