
oKuL KANTİNi irrerE iı-exı
1- Aşağıda ismi, yeri, geçici teminat miktarı, öğreıici saylsl ve demirbaş bedeli yazı|ı okııl kaırtiı-ıi

2886 sayılı Devlet İhale Kanunlı'nun 35/d ve 51/g ııraddeleri gereği paza/rık ı.ısıılii ile ilıale
edilecektir.
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İhaüe |6.01.2017 Pazartesi günü saat 14:00'te İlçe
yapılacaktır.
İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde İlçe Milli Eğitim

Milli Eğitim Müdürlüğü'nde

Müdürlüğü ile okul Müdürlüğünde
görülebilir.

4- Posta, faks veya e-ınail ile yapılacak müracaatlar kabı_ıl ediimeyecektir.
5- Bir kişi birden fazla kantin ihalesi alamaz.
6- 2886 sayılı Devlet İhaüe Kanuntıılun 83 ve 84 üncti ırıaddelerinde belirtileı-ı yasak {ıil ve

davranışlarda bulundukları anlaşılan kiracılar hakkıı-ıda ihalelerdeı-ı bir yıl yasaklaırıa ltararı
verilir ve yasaklanan kişiler yasaklan-ıa siiresi içinde yapıiacak ihalelere katılaırrazlar.

iuaı,pyp KATILACAK OLANLARDAN isrExiı-pN BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi,
İkametgah belgesi,
Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alrnan Adli Sicil Belgesi.
(Alınan bu belge "Adli Sicil Kaydl" veya "Adli Sicil Arşiv Kaydı" var ise o kayıtlara ilişkin
mahkeme kararı da eklenecektir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesiırde
beliıtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha faz|a
süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı
suçlar ve casusluk, zimmet, irtikAp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel
Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenleneıı
maddelerdeki suçlardan mahküm olanlar ihale lere katı|amaz|ar .)

Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu 2 suret (Okul Aile Birliğinin Hesabına)
(Hesap Numarası : Ziraat Bankası Kırıkhan Şubesi: TR28 0001 0003 0869 9909 8950 01
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre; Kantincilik Alanında Alınmış
Ustalık Belgesi. Ancak, katılımcıların hiç birisinde ustalık belgesi bulunmaması durumtında.
Iş Yeri Açma Belgesi, Kalfalık Belgesi veya Kurs Bitirme Belgelerinden en az biri.
Başka bir kişi adrna ihaleye girecek olanlar için, (Noterden Vekaletname getirecek)

Not: Katılımcılar Tüm Belgelerin Asıllarını İhale Komisyonuna ibraz etmek
zorundadır.

isix aııı ;Kurtuluş Ortaokulu Okul Aile Birliği Kantini
MUHAMMENBEDEL :Aylık=250,00.-x4,5Aylık-(Yıllık;=1.125,00.-TL
cpÇicİ rpıııixar :100,00.-TL.
öĞRpNci sayısı :soz
DEM|RBAŞ BEDELİ :Yok

ılan olunur.
irıaı-p KoMiSyoNU
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