
KIRJKHAN iLÇE MiLLi EĞiTiM MÜDÜRLüĞü
oKUL KANTiNi iHALE iLANI

Madde l- ihal€ konusu iş ve ihale Usulü:
Aşağlda okül ve okul Aile Birliği Adl ile ihale bilgileri yazılı okul kantini, Milli Eğitim Bakanlığının

09,02,20l7 ta]ihli ve 28l99 sayıh Resmi Gazetede yaylnlanan okul Aile Birliği Yönetmeliği doğrultusunda,2886
saylll Devlet ihale Kanunu'nun ]5/d ve 5l /g maddeleri gereği pazarllk usulü ile ihale edilecektir.

-lhaleninYapllacağüYer;KlrıkhanilçeMilliEğitimMüdürlüğühizmetbina§ınalıyapılacakhr.
-Kantin Demirbaş Bedeli ; Yoktur
-okul Aile Birliği Banka Hesap NoI ziraat Bankasl Klrlkhan Şubesi; 32428091-500l

2-ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde İlçe Milti Eğitim Müdürliiğü ile okul Müdürlüğünde görülebilir.
3-Posta, fak§ veya e-mail ile yapllacak miiİacaatlar kabul edilmeyecektir.
4_Bi. kişi birden fazla kantin ihalesi alamaz.
5-2886 sayılü Devlet ihale Kanununun 83 ve 84 üncü maddel€rinde belirtilen ya§ak fiil v€ davranlşlarda
bulunduldarı anlaşllın kifacülaİ haklanda ihalel€rden bir yll yaseklama kararı verilir ve yasaklanan kişiieİ
yasaklama süresi içindeyapllacak ihalelere kahlamazlar.
6-ihaleye Katllıcak olanlaraıan İstenilen BelgelerI

a)Nüfus cüzdanl fotokopisi,
b)Ikametgah belgesi,
c)sablka kaydü olup olmadlğlna ilişkin Cumhuriyet savcülığlndan allnan Adli sicil Belge§i. (Alünan bu

bel8e "Adli Sicil KaYdi'veYa "Adli Sicil Arşiv Kaydı" var ise o kay(lara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.
5237 saYlh Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde beliıti]en siirel€r geçmiş olsa bile; kasten işlen§n bir suçtan
dolayl bir yıI veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karŞı su;lar.
Ana}asa] diizene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mil]i savunmaya karşü suçlar, de\,leı sırlanna karşı sırçlar ve
casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hlrslz]lk, dolandırıc,llk, sahtecilik, güveni kötüye kul]aİma, hileli iflas, iiıaleye
fesat karıŞtırııa, edimin ifasına fesat karüştırma, suçlan kaynaklaı]an mal varlığü değerıerini aklaııa veya kaçakçıiık
ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı suçlar başlüklü ikinci Küsınünıı] Altüncü Bölüınünde düzenlenen
ııaddelerdeki suçlardan mahktm olanlar jhalelere katılamazlar,.)

d)Geçici teminnfin yatlrlldığlna dair bİnkn dekontu, (okul Aile Biİliğinin ilgili H€§abına)
€)3308 saylh Me§leki Eğitim Kanunu hükümİerine göre; Kantincitik Alanlnda Al.İımış Ustallk

Belgesi. Ancak, katılımcıların hiç bjfisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda, iş yeri Açma Belgesi,
Kalfallk B€lgesi veya Kuİs Bitirme Belgclerinden en az biri.
7-Başka biİ kişi adlna ihaleye girecek olanlardan ayrıca istenen belgeler;

a)Noterden Allnmış Vekaletname,
b)sablka kaydl olup olmadığüna ilişkin Cumhuriyet savcılüğından allnan Adli sicil Betge§i,
c)Niİfus cüzdan fotokopisi g€ıireceruerdir,

8-Kat ümcllar Tüm Belgelefin Asıllarını İhİle Komisl onuna ibraz etmek zoruİldadrr.
9-Katllımcllar okul kantini maballinde görmeleri gerekmektedir.
10_Ihaleye katııacak olan kişiler müracaatlınnl kapalı znrf iç€risinde yuJlarlda beliıtilen son
teklif verme tarih ve §aatine kadar ihale komi§yonuna yapmalan g€rekmekt€dir,
l1-ihale komisyonu ihaleyi yaplp yapmamakta §erbesttir.
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