
KIRIKHAN iLÇD MlLLi EĞiTiM MüDünı,üĞü
oKUL KANTiNi iHALE iLANI

Madde 1- ihale konu§u iş ve ihale Usülü|
Aşağıda Okul ve Okul Aile Biıliği Adı ile ihale bilgileri yazılı okul kantini, Milli Eğitim Bakanlığının

09,02.20l7 tarihli ve 28199 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan okul Aile Birliği Yöneameliği doğrultusünda,2886
sayılı Devlet ihale Kanunır'nırn 35/d ve 5l/g maddeleri gereği pazarllk usulü ile ihale edilecektir,

-ihalenin Yapılacağı Yer ] Kınkhın ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında yıp acakhr.
-Kantin Demirbaş Bedeli ; Yoktur
-Okul Aile Birliği Banka Hesap NoI Halk Bankası Künkhan Şubesi; TR03 0001 2009 2240 0005 0000 59

2--ihale şartnamesi mesai saatl€ri içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile okul Müdürtüğünde görülebilir.
3-Posta, fak§ veya €-mail ile yaptlacak müracaİtlar kabul edilmcycccktir.
,|-Bir kişi birden fazla kantin ihale§i alamİz.
5-2886 savltl Devlet ihale Kanununun B] ve 84 üncü maddel€rinde belirtilen ya§ak fiil Y€ davranlşlarda

ihalelerden bir yıl yasaklamı kararr verilir ve yasaklanan kişileİ
kattlamazlar.

bulundukları anlaşülan kif acılar
yısaklı,ı]a siiresi içinde yapllacal( ih
6-ihıleye Katılacak olanlardan İstenilen

a)Nüftıs ciizdanl fotokopisi,
b)ikımetgah belgesi,
c)sablka kaydl olup olmadığına CuD]huri}ct savcılığntdan allnan Adli sicil Belgesi. (Allnan bu

belge "Adli Sicil Kaydı" veya "Adli sicil iv Kaydl'var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme karan da eklenecektir.
523? saylll Türk Ceza Kanununun 53 üılcü
dolayı bir yıı veya daha fazla süreyle hapis

inde belii,fileİ süreler geçmiş olsa bile; kasten iŞlenen bir suçtan
a ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,

Anayasal düzene ve bu düzenin iŞleyişİle suçlar, mil]i savunmaya karşü suçlar, devlet sırlanna karşl suçlar Ve

andlrlcıllk, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleyecasusluk, zimmet, iftikap, rüşvet, hırsızlık,
lesat karışt,rma, edimin ifasına fesat kaİış1 suçtan kaynaklanan mal vaflığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
Ve aynl Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa .rşı suçlar başllklı lkinci kısııınır Altıncı Bölümünde düzenlenen
maddelerdeki süıçlardan mahk0m olanlar ih katülamazlaf,)

d)Geçici teminahn yİbrıldlFn,ı banka dekontıı, (okul Aile Bİrliğiniüı ilgili Hcsabüna)
e)3308 §ayllı Mesleki Eğitim KBn u hül(iimlerin€ gijro; Kantiilcilik Alanüİda AlınmIş Ustılük

Belgesi. Ancak, katılııncılartn hiç birisi ustallk belgesi bulunmaması durumunda, iş Yeri Açma Belgesi,
Kalfalık Belgesi vcya Kurs Bitirme ts en az biri.
7-B9şka bir kişi adlna ihaleye girecek n ai-nca i§tenen belgeleI;

a)Notcİden Alüüımış vekalclnAnre,
b)Sabüka kİydl olup olnıadüğü a n Cumhuİiyet savclhğlndan ıhnin Adli sicil Belge§i,
c)Nüfus Cüzdan fotokopisi lrlordir.

8-Kahlımc!lar Tüm Belgel€rin Asıllarını Komisyonunı ib,,az etm€k zorundadır.
9-kahlımcılar okul kıntini mahallinde el€ri gerekmekt0dir.
10-İhaleye katlla.alr olan l(işiler ın tlaü.lnt kapalı zarf içeİisinde yukaİıdi belirtilen son
teklif verme tarih ve §antine kadır ihale una yaPmalan gerckDrcktediİ.
1t-ihılc koDlis} onu ihalcı,i ),apıp yapm
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(okul Aile Biİ]jğj Kantini)
423 1.120,00 8 8,960,00 800,00 06.10-20l7 1,1:00 06.I0,20]7 l4i30

ılan olunur.

serbesttiı.

İHALE KOMiSYONU


