
oKuL KANTİNİ iHaıB iraur
1- AŞağıda ismi, Yeri, geÇici teminat mikt11,, öğrenci saylsı ve demirbaş bedeli yazılıokul kantini

3İİ:.:lllİ 
Devlet İhale Kanunu'nun 35/d-ve sııg ;oo"ıeri ger;ğ i p^r^*ıruusuıü iıe ihaıe

'- iH1;a;i#,20l7 
Çarşamba günü saat 14:00,te İıçe Milli Eğİtim Müdürtüğü,nde

'- l1ilr:.'ffiamesi 
mesai saatleri içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile okul Müdürlüğünde

posta, faks veya e-mail ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.Bir kişi birden fazlakantin-ihalesi alamaz,
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83 ve 84 üncü maddelerinde belirtilen yasak fiil vedavranıŞlarda bulundukları anlaşılan kiracılar hakkınJa_lhaıelerden bir yıl yasaklama kararıverilir ve Yasaklanan kiŞiler yu.uİ.ıurnu süresi içinde yapılacak ihalelere katılamazlat.
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irraı,nyn KATILACAK .LANLARDAN isrnuir,nN BELGELER
1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2- İkametgah belgesi,
3- Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhurİyet Savcılığrndan alrnan Adli Sicil Belgesi.(Alınan bu belge "Adli Sicil Kaydr" ,"yu "Adli §icİarşlrkaydı" 

";.lr" o kayıtlara ilişkinmahkeme karan da ekleneceutir. szıİ sayılı Ttırk Ceza Kanununun 53 üncü maddesindebeliıtilen stireler geÇmiŞ olsa bile; kasten İşı."", ul. suçtan dolayı bir yıl veya daha faz|asüreYle haPis cezas'!u Y? da affauğramış olsa bile devletin guvenıİğin.-ı.urş, suçlar, Anayasaldüzene ve bu düzenin iŞleYiŞine kaİşı suçiar, milli ,uruo.uyu karşı suçlar, devlet sırlarına karşısuÇlar ve casusluk, zimmet, irtikep, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcıİrı., JJİL.llik, güveni kcıttiyekullanma, hileli iflas, ihaleYe fesat karıştırma, 
"ai-in ifasına f.r;; karıştırma, suçtankaYnaklanan mal__varlığı degerlerini _akl#a ,ly"-'ı."çakçılık ve ay111 Kanunun CinselDokunulmaz|ığa.Karşı Suçlaİ başlıklı ikin;i {,r-rnm Altıncı Bölümünde düzenlenenmaddelerdeki suçlardan mahküm olanlar ihalelere katılamazlar.)4' GeÇici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu 2 suret (okul Aile Birliğinin Hesabına)(HesaP Numarası : Ziraatğankası Kırıkhan ş"b;;; TR28 0001 0003 0869 9909 8950 015- 3308 saYılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre; Kantincilik Alanında AlınmışUstahk Belgesi, Ancak, katılımcıların hiç bi.i;i;;;rğı,ı. belgesi urirn-u*ası durumunda,IŞ Yeri AÇma Belgesi, Kalfalık Belgesi rlyu rr.r-rİJi".. Belgelerinden en azbiri,6- BaŞka bir kiŞi adına İhaleYe girecek oıanİar ıçırr, gvoİerden Vekaletname getirecek)

Not: Katılımcılar Tüm Belgelerin Asıllarını ihaıe Komisyonuna ibrazetmekzorundadrr.

TgPtlş_9rtaokulu OkuI Aile Birliği Kantini
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Ilan olunur.
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