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Madde l- İhale konusu iş ve İhale Usulü:
AŞağıda okul ve Okul Aile Birliği Adı ile ihale bilgileriyaziıı okul kantini, Milli Eğitim Bakanlığının09,02,2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmİ Gazetede yayınıanİn okul Aile Birliği yönetmeliği doğrultusunda, 2886saYılı Devlet İhale Kanun_u'nun 35/d ve 5llg maddeLrİ geregi pazaflıkusulü ile ihale edilecektir.

-İhalenin YaPılacağı Yer ; Kırıkhan İİçe Milıi Egİtim"vıııJıı"ıııgıı hizmet binasında yapılacaktır.-Kantin Demirbaş Bedeli ; Yoktur
-okul Aile Birliği Banka Hesap No: Garanti Bankası Kırıkhan Şubesİ; TR97 0006 2001 0730 0006 2993 86

son Müracaat
Tarihi ve saatı ıhale Tarihi ve saatı

l Aile Birliği Kantini

2-ınaıe Şartnamesi mesai saatleri içerısinde İlçe Milli Eğitim Müdürtüğü ile okul Müdürlüğünde görütebilır.
1-!9.h, faks veya e-mail ile yapılacak müracaatlar kab-ul edilmeyecekİir.
4_Bir kişi birden fazla kantin ihalesi alamaz.
5-2886 saYılı Devlet İhale Kanununun 83 ve 84 üncü maddelerinde betirtilen yasak fiil ve davranışlardabulundukları anlaŞılan kiracrlar haklıında ihalelerden bir yıt yasaküama k ;;; verilir ve yasaklanan kişileryasaklama süresi içinde yapılacak ihalelere katılamazlar.
6-Ihaleye Katılacak Olanlardan İstenilen Belgeler:

a)Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b)İkametgah belgesi,
c)Sabıka kaYdıoluP olmadığına il§kİn Cumhuriyet Savcılığından alrnan Adli Sicit Belgesi. (Alınan bu

belg_e "Adli Sicil KaYdı" veYa "Adli Sicil Arşiv Kaydı" var ise o kayıt-lara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.
5237 saYıl,ı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süİeler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtandolaYı bir Yıl veYa daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affauğramış oıru uiİe devletin güvenliğine karşı suçlar,AnaYasal düzene ve bu düzenin iŞleyişine karşı suçlaİ, milli .urun*uyu karşı suçlar, devlet sırlarııia karşı suçıar vecasusluk, zimmet, irtik6P, rüŞvet, hırsızlık, dolandırıcıhk, sahtecilik,-gtıveni kö;üy; kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıŞtırma, edimin lfasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan m-al varlığı degerlerini aklama veya kaçakçılık
Ve aYnl Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısm-ınrn 

-Aıtrn", 
Bölümünde düzenlenen

maddelerdeki suçlardan mahküm olanlar ihalelere katilamaziar.)
d)GeÇici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu, (Okul Aite Birtiğinin ilgili Hesabına)
e)3308 saYılı lVlesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre; Kantincilik Hanrnda Alınmış UsiatıkBelgesi. Ancak, katılımcıların hiç birisinde ustalık belgesi 

*bulunmaması 
durumunJ", lİ vJ'.İç-rrİ" n.ıg".ı,Kalfalık Belgesi veya Kuıs Bitirme Belgelerind"o 

"n ", 
biri.

7-Başka bir kişi adına ihateye girecek olanlardan ayrıca istenen belgeler;
a)Noterden Alınmış Vekaletname,
b)Sabıka kaYdı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alrnan Adli Sicil Belgesi,
c)Nüfus Cüzdan fotokopisi getireceklerdir.

8-Katılımcılar Tüm Belgelerin Asıllarını İhale Komi§yonuna ibraz etmek zorundadır.
9-Katılımcılar okul kantini mahallinde görmeleri g"."k-"kt"di".

,rtluİ-, iap;;;;İ içerisinde yukarıda belirtilen son4^1-1:f --^__-_- 1- _!l ihale komisyonuna yapmalan gerekmektedir.
komisyonu ihateyi yapıp yapmamakta serbesttir.11-

İhn olunur.

irrar-rc KoMisyoıru

Okulun Kantin Muhammen Bedel
BiIgileri Geçici

Teminat
Bedeliİşin Adı Ögrenci

Sayısı
Aylık
Bedel

Süre
(Ay)

Yıllık
Bedel

Müracaat
Tarihi Saatı ihale Tarihi Saatı

84l 3.500,00 4,5 15.750,00 1.500,00 27.01.2022 l4:00 27,01.2022 l4:00


