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

m Müdürlüğü hizmet binasında yapılacaktır.

Şubesi; TR45 0004 6003 8188 8000 092606

2-ıtıaıe Şartnamesi mesai saatleri içerisinde İtçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile okul Müdürlüğünde görülebilir.
3-posta, faks veya e-mail ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecekıir.
4-Bir kişi birden fazla kantin ihalesi a|amaz.
5-2886 saYılı Devlet İhaıe Kanununun 83 ve 84 üncü maddelerinde belirtilen yasak fiil ve davranışlardabulundukları anlaŞılan kiracılar haklanda ihalelerden bir yıl yasaklama kararı verilir ve yasaklanan kişileryasaklama süresi içinde yapılacak ihalelere katılamazlar.
6_Ihaleye Katılacak Olanlardan İstenilen Belgeler:

a)Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b)İkametgah belgesi,
c)Sabıka kaYdı oluP olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. (Alınan bu

belg_e "Adli Sicil KaYdl" veYa "Adli Sicil Arşiv Kaydı" ,ar ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.
5237 sayıl,ı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesİnde
dolayı bir yıl veya cezasına
Anayasal düzene v 4rşı suçla
casusluk, zimmet, dolandırı
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan k
ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
maddelerdeki suçl ardan mahküm ol an lar ihalelere kati lamazlar. )

d)GeÇici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu, (Okul Aile Birtiğinin itgili Hesabına)€ P Kanunu hükümlerine göre; Kantincilik Alanında Alınmıs UstalıkBelgesi, birisinde ustalık belgesi 
"bulunmaması 

durumundr, i; y;;',İ|nİu'n"ıg".ı,
Kalfalık e Belgelerinden en ,, nı.ı.
7-Başka bir kişi adına ihaleye girecek olanlardan ayrıca istenen belgeler;

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

8-Katılımcılar Tüm Belgelerin Asıllarını İhale Komi§yonuna ibraz etmek zorundadır.
9-Katılımcılar okul kantini mahallinde görmeleri g"""k-"kt"di..
l0-İhaleye katılacak olan kişiler -tı.rİu"tı*;;;İ;;;;;;İ içerisinde yukarıda belirtilen son

!m§.l44 lıJe saatin e kadar ihale komisyonuna yapmalan gerekmektedi r.
komisyonu ihateyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Okulun Kantin Muhammen Bedel
BiIgileri Geçici

Teminat
Bede|i

son Müracaat
Tarihi ve saatı ıhale Tarihi ve saatı

İşin Adı Öğrenci
Sayısı

Aylık
Bedel

Süre
(Ay)

Yıllık
Bedel

Müracaat
Tarihi Saatı ıhale Tarihi Saatı

Yunus Emre Ortaokulu
(Okul Aile Birliği Kantini) 580 1.400,00 8,5 11.900,00 1.000,00 03.09.2020 14:00 03,09.2020 l4:30

ılan olunur.
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