
TARSLrS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
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I- GENEL ŞARTLAR
MADDE l- Mülkiyeti Tarsus Belediyesine ait taşııınıazihale ile kiray,a verilecektir.
MADDE 2- TAŞINMAZIN TANIMI
Kiraya verilecek taşınmazııı niteliği. nrulraırıınen bedeIi. geçici ten1inatı. ihale tarih ve saati

aşağıdadır.

S.\cı
,TAPt,

!la halle/Ada/Pırsel Ad res |i iteliği Alan
( m')

}t u ham men
Bedel (TL)

Geçici
Teminat

(TL)
ıhale Tarihi l hale

Saati

l
FEVZlÇAKMAK

323l84
82 EVLER MAH. ADANA

BULVARI NO: ll612,4
İŞYERİ 777,00 60.000.00 1,800.00 03/l0/20l8 l l:00

MADDE :- iııaı-n cÜxÜ- SAATİ VE YERi
'faŞınınaza ait kira ihalesi 2 inci maddede belirtilen tarilıe tesadüf eden gün ve saatte Tozkoparan

Zahit Mah. Kasım Gülek Bulvarı Belediye tesisleri idari biııada bulunan Belediye Encünren Saloırunda.
Encümen huzurunda yapı lacaktır.

MADDE 4- iHALE USULÜ
İhale. 2886 sayılı DevIet İhale Kanunu'nuıı 35/a nraddesine göre Kapalı Teklif Usulüyle

!"apl lacaktlr.
MADDE 5_ KİRA sÜnnsİ
Taşınıııazın kira süresi l0 (On) yıldır.
MADDE 6-MUHAMMEN KİRA BEDELİ VE GEÇiÇi rpvıİNar
Taşınnrazın tahmin edilen Muhammen kira bedeli ve geçici teminat miktarı 2 inci maddede

beliıtilmiştir. Muhammen bedele KDV DAHİL OPĞİl,nİn.
İhaleye girecek istekliler geçici teminatlarını;
a) Nakit olarak yatıracak olanlar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliği veznesine

ihalenin yapılacağı gün ve saat 09:30' dan önce yatırması ve vezneden alınacak makbuzu teklif mektubu
ile birlikte dış zarfa koynraları gerekmektedir.

b) Baııka tenrinat nlektubu olarak verilecekse. Hazine r,e Dış ]'icaret Müsteşarlığıııca belirleneıı
baııkalarırı ı,ereceği ve 2886 sayılı Devlet İhale Kaırunu'ııun 27. n-ıaddesine uygun olarak düzenlennıiş iki
y,etkili taraflrıdan onaylanmış şube veya Genel Müdürlükten teyitli ve SÜRESİZ Banka ten-ıinat

nrektubunu. dış zart'a koymaları gerekııektedir.
MADDE 7- İHALEYE GİREBİı-Nır ŞARTLARI
ihaleye katılabilmek için:2886 salılı Deı,let İlıale Kanunu'nda belirtilen niteliklere haiz olnrak.

aııılan Kanlında açıklanan biçinıde teklifie bulı"ınnıak ı,c geçici ten,ıinatı 1,atırınak şarttır.
İ lralel,e katı labi ln,ıek içiıı:
7.1- Gerçek kişiler
a) İhale katılım dilekçesi,
b) İkametgdh ilmühaberi,
c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
d)Geçici Teminat nıakbuzu aslı veya banka teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubunun aslı,
e) Şartname bedel makbuzunun aslı.
f) Tarsus Belediyesi Mali Hizn-ıetler Müdürlüğti Gelir Yöneticiliğine kira. para cezası. Enılak.

Ç'l-V ı,s. bcırcı-ı bulunmadığına dair borcu yoktur yazısı.
g) ihaleye katılan isteklinin noterden yılı içinde alınaır inıza sirküsü.
h) istekli adına ihaleye r,,ekAleten katılıı-ııyor ise: istekli adııra teklifte bulunacak kişinin:
- Noterden yılı içinde alınmış vekdletnamesi.
- Noterden yılı içinde alınmış imza sirküsü.
7 .2- Tıizel kişilerde;
a1 İlıale katılınr dilekçesi.
b) Tüzel Kişiliğin adres beyaııı.
c) 1'üzel Kişiliği temsil eden kişi vey,a kişileriıı Nülus Cüzdanı Fotokopİsi, noterden yılı iÇinde

alınmış imza sirküsü.



d)GeÇici Teminat makbuzu aslı veya banka teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubunun aslı,e) Şartname bedel makbuzunun aslı.
f) Tüzel KiŞiliğin, Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir yöneticiliğine kira, paracezasl, Emlak, ÇTV vs. borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazlsı.
g) Özel hukuk tüzelkiŞileri; Yukarıda. belirtilen şu.tİu.ou, ayrı olarak, idare merkezinin bulunduğu1'er ıııahkenresinden vel'a siciline kayıtlı bulunduğıı İİ.ur., ve Sanayi odasından veya benzeri birınakaıııdan ihalenin YaPıldığı yıl içinde.alınmış sicil-[ayıt belgesi ııe ttızlı ı.İşiı,ı. adına ihaleye katılacakveYa teklifte bulunacak, kiŞi veYa kişilerin tüzel kişiligi tenısile yetkili oljuklannı gösterir noterlikçetasdik edilmiş imza sirkülerini veya vetaletname,
h) Kamu tüzel kişilerinin ise. (a). (b): (c), (d). (e), (f) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak"tüzel kiŞilik adına ihaleYe katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzeı kiş;İıği temsile yetkili olduğunııbelirtir belge.
7.3- Kooperatit Birlik, Dernek veı,a Vakıf ise;
a) Yetk i l i orgaırlarındaır a| ı ırıı-ıl ş trş,,-,,-,,,r, ırral kiralanıa
b) Yetkili kılınan kişinin veya kişilerin
b. l- İkametgAh ilmühaberi,
b.2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
b.3- Noterden ihalenin yapılacağı yıl içinde alınnıış
c) İhale katılım dilekçesi
d)GeÇici Teminat makbuzu aslı ve-ya banka teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubunun aslı,
e) Şartname bede| makbuzunun aslı.
f) KooPeratit. Birlik. Dernek ı,'eva Vakfirı Tarsus Belediyesi Mali Hizınetler Müdürlüğü GelirYöııeticiliğine kira. Para cezası. Emlak. ÇTV ı,,s. borcrı bulunmadığına dair borcu yoktur yazısı.
7,4- Orlak giriŞinı olması halinde yukarıda isteııilen evraklarla birlikte noter tasdikli ortak girişim

beyaıınanıesi,
7.5- OnaYlı ProjeYe göre yapılacak tadilat ve iınalatlar ile İşletmenin fbaliyete geçmesi içinzorunlu olan tefriŞ malzemelerinin tenıinini teminat altına alnıak için. emanet hesaba alınarak bu

Şartnamenin 25. Maddesinde belirlenen aşanıava geliııce İanE EDİLMEK ÜzpRr joo.boo,oo
1İkiy,tıznın; ıL,

l-Nakit olarak yatıracak olanlar Belediye Mali Hizmetler Müdür|üğü, Gelir yönetici|iği veznesine.
yatırarak alınacak makbuzu dış zarfa koymaları gerekmektedir.

2-Banka Teminat Mektubu olarak verilecekse, Hazine ve dış ticaret müsteşarlığınca belirlenen
bankaların vereceği ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 27. Maddesine uygun olarak dtizenlenmiş iki
Yetkili taraflndan onaylanmış şube veya genel müdürlükten teyitli ,e- sÜRpsİz Banka teminat
mektubunu, dış zarfa koymaları gerekmektedir.

7.6- Bu ihale ile ilgili şartname bedeli. 200,00 1İlılyıız; TL olup. bedel Tarsus Belediyesi Mali
[liznıetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliği vezı-ıesine yatırılarak Emlak ve lstimlak Müdürlüğü Kiİa, Tahsis
'n'e SatlŞ Yöneticiliğinden alınacaktır. Şartname ücretsiz olarak Enılak ve istimlak Mtıdurlıigtı Kira" Satış
ve Tal,ısis yöneticiliğinde inceleııebilir.

7.7, 03l10/20l8 Tarihiııde 1apılacak ilrale içiıı. isteırilen bütün belgeler ile birlikte Teklif
MektuPlarını en geÇ 03l|012018 Çarşanıba günü saat 09:3O'a kadar. Tarsus Belediyesi Em|ak ve İstimlak
Müdürlüğü Kira, Tahsis ve Satış Yöneticiliği 'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

yetkisini gösterir belge.

iıııza sirküsii.

Ilaı-ı oluııur.

Belediye Başkanı


