KIRIKHAN İLÇE MiLLi EĞiTiM MÜDÜRLÜĞÜ
oKUL KANTiNi iHlıe iı-aıı
Madde 1- ihale konusu iş ve İhale Usulü:
Aşağlda okuı v€ okul Aile Birliği Adl i]e ihale bilgiIeri yazlll okul kantini, MilIi Eğitim Bakanllğlnln
09,02 20l7 taİihli ve 28]99 sayllI Resmi Cazetede yayıntanan okul Ai]e Biıliği Yönetmeligi dogrultıısunda. i8E6
sayüll Devlet ihaIe Kanunu'nun 35ld ve 5l/g maddeleri gereği pazarllk usulü ilJ ihale edilecektir,
-ihalenin Yapllacağl Yer ; Klnkhan İlçe MİIli Eğitim Müdürlüğü hizmet binaslnda yapllacakhr.
-Kantin Demirbaş B€deli ; Yoktur
-okul Ai]e Birliğj Banka Hesap No| ziİaat Bankası Klrıkhan Şubesi; TR09 00ol 000J 0866 057.ı 8350 0l
Kantin Muhalnm€n

okulun

BIlgileri

Bedel

c€çici

işin Ad,

öğrenci
say$l

Ayllk

Bedel

süre
(Ay)

Yllllk

Teminal
Bedcli

Ataıulk o.taokulu
(okul Aile Birliği Kanıiİ])

1x00

3.600,00

8,5

J0.600,00

2.500,00

Bedel

1'İrihi ve saatl

lhale'tarihi ve saarl

'l'arihi

saaı|

Iha]e

04,09.20l8

1,1|00

0.1 09

Tarihi

Sa.ı

20l8

]4:30

2-İhnle şartnamesi mesai saatleri içerisinde ilç€ Milıi Eğitim Müdürlüğii ile okul Müdiirlüğünde gdrülebilir.
3-Posta, faks veya e_mail ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecekrir,
4-Bir kişi birden tazla kantin ihal€§i alamaz.
5-2886 sayıll Devlet İhale Kanununun 8J ve 84 üncü maddelerinde belinilen yasak fiil vc davranlş|arda
bulunduklan ınlışllan kiracllnr hakkrnda ihalelcrden bir yll ya§aıJama l(a.Arü verilir ve yı§aklanan kişiler
ya§aklama süre§i içinde yapülacak ihalelere katllamazıar.
6-ihaIeye Kıolacak olanlardan istenilen Belgeler:
a)Nüfus cüzdınl fotokopi§i,
b)Ikametgah belgesi,
c)sablkA kaydl ohıp olmadlğına ilişkin cumhuriyct sa!cüılğlndan aİnan Adli sicil Belgesi. (Allnaİ bu
belge "Ad]i sicil Kaydı" veya "Adli Sicil Arşiv Kaydı" var ise o kayıtlara ilişkin ınahkeme karan da eklenecektir
5237 sayüll Türk ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha faz]a sü.eyle hapis cezasına ya da affa uğramlş olsa bile devletin güvenliğine kalşl sülçlı..
Anayasaldiizene Ve bu düzenin lşleyişine karş, suçlar, milli savunmaya karŞı suçlar, devlet s1.|arına karşl suçlaı ve
casusıuk, zimmet, jrtikap, rüşvet. hırsızlık, dolandırıcılık. sahtecilik, güveni kötüye kullanDra. hileıi iflas. ihaleye
fesat karışhrma, edimin ifasına lesat karıştırma, suçtan kaynaklanan ınal varllğl değerl.1ini aklama Veya kaçakçl]lk
ve aynl Kanunun Cjnse] Dokunulmazllğa Karşı Suçlar başIlkll Ikinci Kısmının Alılncl Bölüıllünde düzeDlencn
nraddelerdeki suçlardan ınahküm olanlar ihalelere katllamazlar )

d)Geçici teminatın yatlİıldığına dair banka d€kontU, (okul Aile Birliğinin ilgili Hesablna)
e)3308 saylh Mesleki Eğitim Kanunu hükümıerine göre; Kantincilik Alanlnda Ahnmış Ustalık
Bclgesi, Ancak, kanllmcılarln hiç birisinde ustallk betgesi buluılnıaması durumunda. iş Yeri Açmn Belgesi,
Kalfahk Belgesi veya Kurs Bitirm€ Belgelerindeo €n az biri.
?_Başka biİ kişi adına ihaı€yc gil,ccck olanlardan ay|,|ca i§tcncn belgeler;
a)Not€rden Aİnm§ Vekaletnam€,
b)sabüka kaydı olup olmadüğüna ilişkin cumhuriyet sovclIıFndan ahnan Adli sicil Belgesi,
c)Nüfus Cüzdan fotokopisi getircceklerdir.
8-Katlltmcülar Tüm Belgeleİin Astllannl ihale Komisyonuna ibraz etmek zorundadlr.
g-Kahİmcılar okul kantini mahallinde görmeıeri gerekmektedir.
1o-Ihaleye kahlacak olao kişiler müracaatlınnl kapall zarf iç€risinde yukarlda belirtilen son
teklif verme tırih ve §aatinc kadar ihale komisyonUna yapmalarl gerekmektedir,
1l-ihale komi§yonu ihaleyi yeplP ynPmamakta serbesttir.
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