T.C.
ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AYNİ HAK İLE GAYRİMENKUL(ASFALT PLENT TESİSİ)KİRALAMA İHALESİNE AİT İLAN
Madde 1- İŞİN NEVİ, YERİ, NİTELİĞİ VE MİKTARI :
Erdemli Belediye Meclisinin 06.07.2020 tarih ve 76 kararına uygun ayni hak olarak, mülkiyeti Erdemli Belediyesine
ait ilçemiz Barbaros Mahallesi 6 Ada 17 Parsel Erdemli/MERSİN
üzerinde mevcut parke tesisinin bulunduğu
alanın(arsanın),ayni hak ile5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi ve ilgili diğer maddeleri ile 2886 D.İ.K.'nun 45.
Maddesi ve ilgili diğer maddelerine açık teklif (pey sürme) usulü ile 15 (onbeş) yıllığına kiralanması işidir.
Madde 2-İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :
Söz konusu işin muhammen bedel ve geçici teminatları;
İlk yıl için kiralama muhammen bedeli yıllık 15.000,00 TL’dir. (On Beş Bin Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise kiralama muhammen bedelinin %3’ü 450,00 TL’dir. (Dört Yüz Elli Türk Lirası)
Muhammen bedele KDV dâhil edilmemiş olup, ihale bedeline %18 KDV uygulanacaktır.
Teminatların 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden birisi olması gereklidir.
Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. İdarece alınan teminatlar her ne surette olursa
olsun haczedilemez veya üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Madde 3 -İHALENİN USULÜ, YER VE ZAMANI :
İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü (pey sürme) uygulanmak suretiyle
28.08.2020 tarihi Cuma günü ve saat: 15.00 de Belediye Hizmet Binası 5. katında bulunan Toplantı Odasında İhale
Komisyonu (Belediye encümeni) huzurunda yapılacaktır.
Saat ayarında Posta, Telgraf, Telefon (PTT) ve Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarlaması
esastır.
Madde 4-İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER :
4.1. Kanuni ikametgâh belgesi, (şirketlerde bu belge aranmayacaktır)
4.2. Nüfus cüzdanı Fotokopisi
4.3. Türkiye’de tebligat için adres gösterir imzalı bildirim,
4.4. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi,
4.4.1. Gerçek kişi olması halinde belge aranmaz.
4.4.2.Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı
olduğuna dair belge
4.4.3.Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda (a) ve (b) deki
esaslara göre temin edecekleri belge,
4.5. Gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri, tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait noter
tasdikli imza sirküleri, ortak girişim olması halinde ise, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilere ait noter onaylı imza
sirküleri,
4.6. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin ihaleye istekli adına katılımı ve
teklif sunumuna ilişkin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edene ait noter onaylı imza sirküleri,
4.7. Bu şartnamede belirtilen miktarda geçici teminat belgesi,
4.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde;
4.8.1. Ortaklık beyannamenin düzenlenmesi ve ortaklarca imzalanması,
4.8.2. Ortaklık oluşturulduğuna dair, ortaklarca imzalanan sözleşmenin ibrazı. Sözleşme noter onaylı olacaktır.
4.8.3. Ortak girişimi oluşturan ortak sayısının üçten fazla olmaması gerekmektedir,
4.9.İdarece belirlenen 500.00 TL(Beş Yüz Türk Lirası) tutarındaki ihale şartname bedelini belediye veznesine yatırmalarına
ilişkin belge, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
4.10.İhaleye katılmak isteyen Gerçek Kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış
adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir.Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye
katılamazlar.)
4.10.1. İhaleye katılmak isteyen Tüzel Kişilerin şirket ortaklarının sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin
yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir.Taksirli suçlar dışında adli sicil
kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)
4.11.İlgili birimden alınacak “borcu yoktur belgesi”.
Tüm bu belgeler,eksiksiz olarak yukarıdaki sıralamaya göre hazırlanarak teklif zarfına konulacak ve işbu şartnamenin
10. maddesinde belirtildiği üzere teslim edilecektir.
Madde 5- ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI :
İhaleye ilişkin şartname ve diğer belgeler Erdemli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve
şartnamede belirtilen 500,00-TL bedel ödenmek suretiyle satın alınabilir.
İş bu ihaleye katılmak isteyenlerin dosyalarını en geç 28.08.2020 tarihi, saat 11:30’a kadar Belediye Mali Hizmetler
Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında vermeleri zorunludur.
Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilemez.
İlan olunur.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

