
KIRIKHAN iLÇE MiLLİ EĞiTiM MÜDÜRLÜĞÜ
OKUL KANTiNi iHALE iLANı

Madd€ l- İhal€ konusu iş ve İhale Usulü:
l kantini, Milli Eğitim Bakanlüğlnln
liği Yönetmeliği doğrultusüında, r886
le ihale ediıecektir.

m Müdiiflüğü hizmet bina§ında yapllacaktlr.

-okul Aile Birliği Banka Hesap No: Ziraat Bankısl Künkhan şube§i; TRl9 0001 0003 0867 6579 6350 0l

okulı!n Kantin Muhamİnen B€del
Bilgilcri Geçici

Teminat
B€deli

son Müracaat
Tarihi ve saatl lhale Tarihive Saatl

işin 
^dü

Öğrenci
savIsI

AyLk
aedel

süre
(Ay)

Yllllk
B€del

Müracaat
Tİrihi saal! lhal€ Tarihi saa1l

Mimar sinan onaokulu
(oku] Ail€ BilIiği Kantini) 650 1.750,00 8,5 l4.875,00 1.300,00 l5.08.20l8 l4:00 l5 08 20l8 l1:30

2-ihale şartnamesi m€sai saatl€ri içeri§inde ilçe Milli Eğitim Miidürlüğü il€ okul Müdürlüğünd€ görülebilir.
J-Posta, [aks veya e_mail ile yapılacak müracaatlar kab;l edilmevec€k;r.
4_Bir kişi birden fazla kantin ihatesi alamaz.
5-2EE6 sayüh Devlet İhale Kanununun E3 ve 84 üncü maddeıerinde belinilen yasak fiil ve davranlşlarda
bulunduklarü a,'laşllan kirıcılar hakkında ihalel€rd€n bir yıl ya§aklama karan ;erilir ve yasaklanan i<işileryasaklama §üresi içinde yapllacak ihalelere katrlamazlar.
6-Ihaley€ KatlIacak o|anlardan istenilen Belgeıer:

a)Nüfus ciizdanü fotokopi§il
b)Ikanüetgah belgesi,
c)sablka kaydl olup olmadrğına ilişkin cumhuriy€t savcılığlndan allnan Adli sicil Belgesi. (Alınan bu

dolayı bir yll veya daha fazla süreyle hapis cezasüna
Anayasaldüzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçla
casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızllk, dolanüllrl
fesat karlştürma, edimin ifaslna fesat kanştlrma, suçtan k
ve aynı Kanunun Cjnsel Dokunulmazlüğa Karşı Suçlar
maddelerdeki sugIardan malıküm olanlar ihalelere kahlaınazlaİ.)

d)Geçici t€minahn yatürlldlğlna dair banka dekontu, (okul Aile Birliğinin ilgili Hesablna)
_ _ _ 

e)3308 sıyllı Mcsleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre; Kantincilik ,ilanında Ahnm§ UstahkB,elgfsi Ancak, kahlımcıların hiç birisinde ustaıık belgesi uitınmama.ı durumunda, iş v"ii'nç,,r--r"ıg".i.
Kalfahk Belgesi v€ya Kur§ Bitirme Belgelerinden en aibiri
7-Başka bir kişi adlna ihaleye girecek olanlardan ayrücı istenen beıgeler;

a)Notefd€n Ahnmlş Vekaletname,
b)sabüka kaydl olup o|madlğlna ilişkin cumhuriyet savclhğündan ahnan Adli sicil Belg€si,
c)Nüfus cüzdan fotokopisi g€tir€ceıd€İdir,

nuna ibraz etmek ?,orundadlr,
ektedir.

ll zarf iç€risinde yukarlda belirtilen son
yıpmaları gerekm€ktedir.

İ|an olunur.

İHALf, KoMisYoNU


