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Madde 1- İhale konusu iş ve İhale Usulü:
l kantini, Milli Eğitim Bakanlığının
liği Yönetmeliği doğrultusund4 2886
le ihale edilecektir.

m Müdürlüğü hizmet binasında yapılacaktır.

-okul Aile BirliğiBanka Hesap No: Ziraat Bankası Kırıkhan Şubesi; TR84 0001 0003 0832 42772450 01

2-ıhaıe Şartnamesi mesai saatleri içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile okul Müdürlüğünde görülebilir.
3-posta, faks veya e-mail ile yapılacak müracaatlar kab-ul edilmeyecekıir.
4-Bir kişi birden fazla kantin ihalesi alamaz.
5-2886 saYılı Devlet İhale Kanununun 83 ve 84 üncü maddelerinde beliıtilen yasak fiil ve davranışlarda
bulunduk|arı anlaŞılan kiracrlar hakkında ihalelerden bir yıl yasaklama kararı verilir ve yasaklanan kişileryasaklama süresi içinde yapıIacak ihalelere katılamazlar.
6-Ihaleye Katılacak Olanlardan İstenilen Belgeler:

a)Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b)İkametgah belgesi,

a iliŞkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. (Alınan bubelge' il ArŞiv Kaydı" ruİ ir" o kayıİlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.
5237 s cü maddesİnde beliı
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cez
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
casusluk, zimmet, irtik6p, rüşvet, hırsızlık, dol
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan k
ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
maddelerdeki suçlardan mahküm olanlar ihalelere katılamazlar.)

d)GeÇici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu, (Okul Aile Birtiğinin ilgiti Hesabına)

Pjlg::İ: 1xt,*:*ilt,İ.*1lT"liİ'şİi,İ-.f}l"ıg".ı,
Kalfalık i.
7-Başka bir kişi adına ihaleye girecek olanlardan ayrıca istenen belgeler;

a)Noterden Alınmış Vekaletname,
b)Sabıka kaYdı oluP olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli §icil Be1gesi,
c)Nüfus Cüzdan fotokopisi getireceklerdir.

8-Katılımcılar Tüm Belgelerin Asıllarını İhale Komisyonuna ibraz etmek zorundadır.
9-KatıIımcılar okul kantini mahallinde görmeleri ge."k r,ekt"di..
lO-İhaleye katılacak olan kişiler müra.caatlarını kapalı zarf içerisinde yukarıda belirtilen son

ihale komisyonuna yapmalan gerekmektedir.
komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Okulun Kantin Muhammen Bedel
Bilgileri Geçici

Teminat
Bedeli

son Müracaat
Tarihi ve saatı ıhale Tarihi ve saatı
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(Ay)

Yıllık
Bedel

Müracaat
Tarihi Saatı Ihale Tarihi Saatı

Zübeyde Hanım Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi

(Okul Aile Birliği Kantini)
575 3.150,00 8,5 26.775,00 2.500,00 28.08.2020 l4:00 28.08.2020 l4:30

1l-

ıtan olunur.

irr,lr,n KoMisyoıru


