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Madde l- İlıale konusu iş ve İhale Usulü:
l kantini, Milli Eğitim Bakanlığının
liği Yönetmeliği doğrultusunda, 2886
le ihale edilecektir.

m Müdürlüğü hizmet binasında yapılacaktır.

-okul Aile Birliği Banka Hesap No: Ziraat Bankası Klrıkhan Şubesi; TR29 0001 0003 0890 9216 4750 0|

2-ıhaıe Şartnamesi mesai saatleri içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile okul Müdürtüğünde görülebilir.3-posta, faks veya e-mail ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecekıir.
4-Bir kişi birden fazla kantin ihalesi a|amaz.
5-2886 saYıh ve 84 üncü maddelerinde betirtilen yasak fiil ve davranışIardabulundukları ihalelerden bir yıl yasaklama kararr verilir ve yasaklanan kişileryasaklama sü katılamazlar.
6-İhaleye Katılacak Olanlardan İstenilen Belgeler:

a)Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b)İkametgah belgesi,
c)S iliŞkin Cumhuriyet Savcılığından alrnan Adli Sicil Belgesi. (Alınan bu

belge "Adli ArŞiv Kaydı" var ise o kayıt-lara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.
5237 sayılı ü maddesİnde beliı
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasma y
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
casusluk, zimmet, irtik6p, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılı
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan k
ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
maddelerdeki suçlardan mahküm olanlar ihalelere katilamazlar.)

d)GeÇici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu, (Okul Aile Birtiğinin ilgili Hesabına)
e)3308 saYılılVlesleki Eğİtİm Kanunu hükümlerine göre; Kantincilik Aıanında Alınmış Usia;ıkBelgesi, Ancak, katılımcıların hiç birisinde ustalık belgesi 

"bulunmaması 
durumunJ", iİ y;;İ',İffi'n"ıg..ı,

Kalfalık Belgesi veya Kuııs Bitirme Belgelerind"o 
"o ", 

bi.i.
7-Başka bir kişi adına ihaleye girecek olanlardan ayrtca istenen belgeler;

a)Noterden Alınmış Vekaletname,
b)Sabıka kaYdı oluP olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi,
c)Nüfus Cüzdan fotokopisi getireceklerdir.

nuna ibraz etmek zorundadır.
ektedir.

lı zarf içerisinde yukarıda belirtilen son
yapmaları gerekmektedir.

ılan olunur.

son Müracaat
Tarihi ve saatı

Melikşah Anadolu İmam

Okul Aile Birliği Kantin
04.11.2019 04.1|.2019

irrar,n KoMisyoNU

OkuIun Kantin Muhammen Bedel
BilgiIeri Geçici

Teminat
Bedeli

Ihale Tarihi ve Saatı

İşin Adı Ögrenci
Sayısı

Ay|ık
Bedel

Sü re
(Ay)

Yıllık
Bedel

Müracaat
Tarihi Saatı ıhale Tarihi Saatı

210 1.350,00 7 9.450,00 1.000,00 l4:00 l4:30


