
KIRIKHAN iLÇE MİLLİ EĞİTiM MüDüRLüĞÜ
OKUL K ANTiNi iHALE iLANı

Madde 1- ihıte konusu iş ve ihale Usulü|
Aşağıda okııl Ve okul Aile Birliği Adı ile ihale bilgileri yazılı okul kantini, Milli Eğitim Bakanlığ,nln

09.02,20]7 tarihli ve 28199 sayı!ı Resmi Gazetede yayıırlanan okul Aile Birliği Yönetmeliği doğrııltüısunda, 2886
sayılı Devlet iha]e Kanunu'nun 35/d ve 51/g maddeleri gereği pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

-ihalenin Yapllacağt Yer ; Kırıkhan ilç€ Milli Eğitiİn Müdüİlüğü bizmet binasındı yapılacaktıİ.
-Kanıin Demirbat Bedeli: Yoktur
-Okul Aile Birliği Banka Hesap No: İş Bankası Kıııkhan Şubesi; TR52 0006 4000 00|6 1220 4214 97

2-ihale şartnıme§i me§ai saatteri içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile okul Müdürlüğünde göfülebilir,
3-Posta, fak§ veya e-mail ile yapllacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4-Bir kişi birdcn fazla kantin ihale§i alamaz.
5-2886 saylh Devl€t ihal€ Kanununun 83 ve 84 üncü maddel€İinde belirtilen ya§ak fiil v€ davranışlaİdı
b[lundüİlar! anlaşılan kiracılar hakl0nda ihal€lerden bir yll ya§aklama kararl v€rilir v€ yasaıJanİn kişiler
Ya§aklama süresi içinde yapllacak ihatelere kat amazlar.
6-ihaleye Katılacak olAnlardan İstenilen BelgeIer:

a)Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b)ikametgah bclgesi,
c)sabıl(A kaydı olup ohnadlğüna n cunlhuriyet savclllğından alünAn,A.dli Sicil Belgesi. (Allnan lru

belge "Adli Sicil Kaydı" veya "Adli Sicil Kaydı" var ise o kayıtlara iliŞkin mahkeme kararı da eklenecektir.
desinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten iş]enen bir suçtan5237 sayılü Türk Ceza Kanununun 53 üncü

dolayı bir yt] veya daha fazla süreyle hapis ya da affa uğram,ş olsa bile devletin güvenliğine karşl suçlar,

Anayasaldiizene Ve bu düzenin işleyiŞine suçlar, mi]li savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarüna karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, ii.tikap, rüşvet, hırslzl,k, landırıcllık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli if]as, ihaleye
fesat kaİıştılma, edimin ilasüna iesat suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa suçlar baŞlıklİ ikinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen

maddelerdeki suçlardaı mahküm olanlar ka1llaınaZlal )
d)Geçici teminatln yatirıldığlna d banka dekontu, (okul Ail€ Bifliğinin ilgili He§ablna)
.)J308 sİYıll Mesleki EğitiD Kan

Belge§i. Ancak, katll,mcllann hiç birisi
Kalfahk Belgcsi ve},a Kurs Bitinne B en ız biIi.
?-Başka biü,kişi adına ihaleye gir€cok an aYnca i§tt en belgeler;

a)Noterdcn Ahnnrüş vekıletname,
b)sablka kaydl olup oImıdlğlna n Cumhuıiye( sııvclhğlndan alınan Adli sicil lrelgesi,
c)Nüfus Cüzdan fotokopisi

u hükümlerine görei Kantincilik Alanlnda Alınmİş Ustahk
usta]ık belgesi bulunmaması durumunda, İş Yeıi Açma Belgesi,

8-Katümcılar Tüm Belgeleİin As larünl Koıni§yo una ibraz etmek zorundadır.
q-kaılllmcllar okıll kantini mahnllinilc gö ri gerekmektedir.
]l)-rhıIe\e kıtllıcak olın kisilcI m ı kapalı zaıf içerisinde yukıl.lda belirtilen son
tcklit vcınıe tarih ve saıtin€ kadır ihıle a yapn]alarü geıekmektedir.
11-İhale konlisyonu ihıleyi yaplp yapİı

okulun Kantin Muhammen Bed€l
Bilgileİi Ceçici
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(okul Aile Birliği Kantini)
330 330,to 8,5 2.805,00 250,00 26.09.2011 l.t:00 26.09.201,7 l4:30

llan olunur.

serbesttiı.
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