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OKUL KANTİNİ irra.r,t ir,{Nr

' '1 ' :ıİı okul kantini
Aşağıda ismi, yeri, geçici teminatmiktarı, öğrenci sayısı ve demirbaş bedeli yaz

2886 sayılı Devlet iü. Kanunu,nun iilJ;. iııghuooeleri gereli pazarlık usulü ile ihale

edilecektir' /ı^_^__ıro ciiııii e Milli Eğitim Müdürlüğü,nde
İhale |5,02,20ir7 Çarşamba günü saat 14:00'te Ilçı

ffiİijT*l'hesi mesai saatleri içerisinde iıçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile okul Miıdiırlüğiınde

4_ fl"#;ji, veya e_mail ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir,
görülebilir.

İ- gi, kİşi birden fazla kantin_ihalesi a|ama1,

?:İölİ',l"",ŞT:r,Jltff#',ffi ;ffi;-!j::11,ii.:i^Tl1*l*:*,"i.',ji'Ti.iThİ'İ;
?İİ:J,lüir"T;[lilil;Xilş[#i,1*,ğ"ı,*;lll,r,,:r:** jT.Ii,.*l,ff l*akararrışi,TşHJJffi kişiıer yasakıama.tır"*iiçi"ae yapılPak ihalelere kat.,amaz'ar.

iSiN a»ı :ş,1,_t GülşahGüıer^İıkokuıu okul Aile Birliği Kantini

1fT TIJ 
^ 

r\fl\ftrN RF.DF.T . :Ayırx =isb,oo.-x 4 Aylık_(Yıllık)=],000,00,-Tl

ffiİREaş ggıBıi :yok

irrı.ınyg KATILACAK OLANLARDAN İsrnNİı,nN BELGELEi

1- Nüfus cüzdanr fotokopisi,

İ: 'ğtfr.'j-;İİ:'ftrJoımadığına iıişkin cumhuriyet savcııığından_ahnan Adli Sicil Belgesi,

(Alınan bu beıgJ[i;iiii;t1 ruvoiÇvu ; ajıi_§i.ı arşir-ruydl" vaf ise o kaYıtlara iliŞkin

mahkeme kararı da eklenec ektir, 58İ sayrl, Ttırk.Cela Kanununun 53 iincü maddesinde

belirtilen siireler geçmiş olsa bile; l-art* işı.r."n bir suÇtan oo|1v} bir yıl veya daha faz|a

siireyle hapis cezaima ya da atflrğ;;;-;1r; bile devleitin gtıvenligine karŞı suÇlar, AnaYasal

düzene ve bu otır.ri, iiıeyişine tar-şı-rrrçiur, millİ savunmryi k*ş' suçllr' devlet sırlarına karşı

suçlar rç .urrjrrh ,iii"t,irtitap,-.uşvet, hırsızhk, dolandırıcllık, salrtecilik' güveni kötüYe

kullanma, hileli iflas, ihaleye t rut'ı.*ştrr,,,u, edimin ifasına fesat karıŞtırma' suÇtan

kaynaklanan *"ı-l"rireı degerlerini aklama veya kaçakçılık ve_aynı kanunun cinsel

Dokunulm az,.ığa Karşı Suçlar u"şırı.ır--i-ı.i*i §ıspının Altrrr.' Bölümünde düzenlenen

maddelerdeki öı"rJ* *uı,ta,, olanlar ihalelere katılamazlar,)

4_ Geçici teminatrn yatırıldığıy 9i. urrk" d.kor,tu 2 suret (tiı«uı Aile Birliğinin Hesabına)

(Hesap Nr_*u* lvrı.,ır", gurı.u.iKrrrkhan şubesi: TR2:5 0001 5001 5800 7305 3225 65

5_ 3308 sayrlı Mesleki Eğitim rrror,, hükümierine göre; Kantincilik Alanında Alınmış

Ustalık Belgesi. Ancak, katılımcı#ın ırii uirirıno._}rtı* belgesi bulgnmaması durumunda,

iş yeri Açma Belgesi, Kalfahk dg..irlyr 5}" Bitirme Belgelerinden en az biri,

6_ Başka nır ı<ışı aoı-n, ihrı.y. gır..& oıaniar için, (Notei,len Vekaletname getirecelı)

Not: Katılrmcılar Tüm Belgelerin Asıllarınr İhaıe Komisyonuna ibraz etmek

zorundadrr.

ılan olunur. irrıı,a KoMiSyoNU


