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oKUL KANTiNi iHAl,E iLANI

Madde ı- ihale konu§u iş v€ ihaıe Usulü:
ul kantini. Mjlli Eğitim Bakanllğlnln
rliği Yönetmeliği doğrultıü5unda. 2886
ile ihale edllecektir,
meı binaslnda yapülacakttr.

-okul Aile Birliği Banka Hesap No: Akbank K,rükhan Şube§i; 009260?

2-ihale şartnamesi m€sai §aatleri içerisind€ ilçe Milli Eğitin MüdürIüğü ile okul Müdürlüğünde görülebilir,
J-Po§ta, faks veya e-mail ilc yapllacak müracaatlar kabul edilm€yecektir.
4-Bir kişi birden fazla kantin ihale§i alamaz.
5-2886 sayıll D€vlet ihale Kanununun 83 ve 84 üncü maddelerinde belirtilen ygsak l'iil !e davranlşlarda
bulunduklan anlaşllan kiracülar hakıunda ihılelerd€n bir yıl yasaklama karan v€rilir ve yasaklanan kişiler
ya§akIama süre§i içinde yapllacak ihalelere kahlamazlar.
6-İhaleye KatllacakolanIardan istenilen Belgeler:

a)Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b)Ikametgah belgesi,
c)sabüka kaydl olup olmadlğına ilişkin cumhuriyet savcültğlndan ahnan Adti sicil Belgesi. (Allılan bül

belge "Adli Sicil KaYdı" veya "Adli Sicil Arşiv KaydI" var ise o kayıtlara Ilışkin ınahkenre kar^n da cklcüıccckıi]
52]7 sayllü Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belinilen süreler gegıniş olsa bıle; kasteıı işlenen bir suçıaıı
dolayı bir yll veya daha fazla süreyle hapis cezasüna ya da affa uğramlş oIsa bile devletin güVentiğine karşl suçlar,
AxaYasal diizene ve bu düzenh işleyişıne karşı suçIa., miIli savunnıaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve
casrüs]Uk, zimınet, iftikap, rüşvet, hırslzllk, dolandlılcıllk, sahteciljk. güveni kötüye kullaİma. hileli iflas. ihaleye
fesat kartştırma, €dimin ifaslna fesat karlştlrma, suçtan kayııaklanan mal Varllğl değeü lerinj aklama veya kaçakçllük
ve ayDl Kanunun Cinsel Dokunulınazllğa Karşl Suçlar başlıklı lkınci Klsmlnln Aıtlncl Böliilntinde diizcnleİen
maddelerdeki suçlardan mahkilm olanlaİ ihalelere kahIamazlar,)

d)Geçici t€minatln yntlfüldlğlna dair banka dekonlu, (okul Aile Birliğinin ilgili HesAbına)
e)330E sayllı Mesleki Eğitim Kanunu hiikümlerine göre; Kantincilik Alanünda Alünmış Ustallk

Belge§i. Ancak, katıl,mcılann hiç birisinde ustalık belgesi bulunmaünası durumunda, İş Yeri Açma Belgesi.
Kalfahk Belgc§i veya Kurs Bitirme Belgelerinden en az biri.
7-Başka bir kişi adlna ihal€ye girecek olanlaİdan ayrlca istenen belgcler;

a)Noterd€n Ahnm§ vekAletname,
b)sablka kaydı olüp olmadlğına ilişkin cumhuriyet savcllüğ|ndan ahnan AdIi sicil Belgesi,
c)Nüfu§ cüzdan fotokopisi getirecelderdir.

s-Kahhmcllar Tüm B€lgeleIin Aslllannı ihale Komi§yonuna ibraz ctmek zorundadlr.
9-Katlllmc!laİ okul kantini mahallindc görmelcri gerekmektedir.
lo-Ihaleye katllacak olan kişil€r müracaatlnnnl kapalü zArf içerisinde yukarüda b€lirtilen son
t€klif verme tİrih ve saatinc kadar ihale komisyonuna yapma|an gcrekmektedir.
1l-İhale komisyonu ihaleyi yaplp ),apmamakta scrbesttir.

ılan otunıır.

okulun Kantin Muhammen Bedel
Bilgileİi Gcçlci

Bcdeli

son Müracıat
Tarihi ve saall ihale Tarihi ve saatl

işin Adt öğr€İci
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Bcdcl
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(Ay)

YIllık
Bedcl Tarihj saah IhaIe Talihi Saaır

yunus Emre ilkokulu
(okul Ai]e Birliği Kantini) 869 2,150,00 8,5 lE.275,00 1.500,00 04,09.20l8 l{|00 0.1 09 20l8 5:00

İHALE KOMiSYONU


