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Madde 1- İhale konusu iş ve İhale Usulü:

itim Bakanlığının
ğultusunda,2886

acaktır.

-okul Aile Birliği Banka Hesap No:Valaflar Bankası Kırıkhan Şubesi; TR26 0001 5001 5800 7301 58r1 60

Okulun Kantin Muhammen Bedel
Bilgileri Geçici

Teminat
Bedeli

son Müracaat
Tarihi ve saatı ıhale Tarihi ve saatı

Işin Adı Öğrenci
Sayısı

Aylık
Bedel

Süre
(Ay)

Yıllık
Bedel

Müracaat
Tarihi Saatı ıhale Tarihi Saatı

Oğetmen Yüksel Acun
iıkokuıu

(Okul Aile Birliği Kantini)
480 350,00 8,5 2.975,00 250,00 03.09.2020 l4:00 03.09.2020 15:30

2-ıhaıe şartnamesi mesai saatleri İçerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile okul Müdürlüğünde görülebilir.
3-posta, faks veya e-mail ile yapıtacak müracaattar kabut edilmeyecekıir.
4-Bir kişi birden fazla kantin ihalesi alamaz.
5-2886 saYılı Devlet İhale Kanununun 83 ve 84 üncü maddelerinde beliıtilen yasak fiil ve davranışlarda
bulundukları anlaŞılan kiracılar hakkında ihalelerden bir yıl yasaklama kararı verilir ve yasaklanan kişiler
yasaklama süresi içinde yapılacak ihalelere katılamazlar.
6-Ihaleye Katılacak Olanlardan İstenilen Belgeler:

a)Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b)İkametgah belgesi,
c)Sabıka kaYdı oluP olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adti Sicil Belgesi. (Alınan bu

belge "Adli Sicil KaYdı" Veya "Adli Sicil Arşiv Kaydı" var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı 
*cla 

ekienecektir.
5237 saYılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süİeler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolaYı bir Yıl veYa daha fazla süreyle hapis cezasrna ya da affa uğramış olsa biİe devletin gtıvenliğine karşı suçlar,
AnaYasal düzene ve bu düzenin iŞleyişine karşı suçlar, m illi savunmaya karşı suçlar, devleİsırlarrİu ku.ş, suçüar ve

sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
naklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
aşlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümündİ düzenlenen

azlar.)
d)GeÇici teminatrn yatırıldığına dair banka dekontu, (Okul Aile Birliğinin ilgili Hesabına)
e)3308 saYılı Mesleki Eğitİ göre; Kantincilik Alanında Alınmıs Ustalık

Belgesi. Ancak, katılımcıların hiç bulunmaması durumunda, İş Yeri'Açrn.a Belgesi,
Kalfalık Belgesi veya Kurs Bitirm i.
7-Başka bir kişi adına ihaleye girecek olanlardan ayrıca istenen belgeler;

a)Noterden Alınmış Vekaletname,
b)§abıka kaYdı oluP olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi,
c)Nüfus Cüzdan fotokopisi getireceklerdir.

8-Katılımcılar Tüm Belgelerin Asıllarını İhale Komisyonuna ibraz etmek zorundadır.
9-I(atılımcılar okul kantini mahallinde görmeleri gerekmektedir.
lO-İhaleYe katılacak olan kişiler müraİaatlarını kapalı zarf içerisinde yukarıda belirtilen son
Iry_yrlme tanh ve §aattn ihale komisyonuna yapmalan gerekmektedir.
1 l-Ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.-

ılan olunur.

irr,lr,rc KoMisyollru


