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Madde l-)^Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Yeni Mahalle'de
kayıtlı 8.150,00 m2 yürölçilmünde,543 Ada 42,43 parsellerin altında kalan Akşemsettin Mahallesi
Yüzbaşı Yaşar Caddesi No: l3'de bulunan imar uygulama planında park alanına isabet eden taşınmazrn
2.325,00 m2'1ik kısmrna Halı saha ve idari bina yapılacaktır.

Madde 2-) Halı saha ve idari bina yapılacak taşınmazın niteliği, muhammen bedeli, geçici
teminatı, ihale tarih ve saati aşağıdadır.
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Madde 3-) İhale 2. maddede belirtilen tarihe tesadüf eden gün ve saatte Tozkoparan Zahit}dah.
Kasım Gülek Bulvarı Belediye tesisleri idari binada bulunan Belediye Encümen Salonunda, Encümen
huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile
yapılacaktır.

Madde 4-) Taşınmaz malrn kullanım süresi, inşaat bitiminden itibaren 10 (on) yıldr.
Madde 5-) Geçici Teminat, tahmin edilen yıllık muhıımmen bedelin Yo 3' ii olup 225,00

(İkiyuzyirmibeş) TL dir.
Madde 6-)İhaleye girecek yükleniciler geçici teminatlarını;
a) Nakit olarak yatıracak olanlar Belediye Mali Hizmetler Müdiirlüğü Gelir Yöneticiliği

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

b) Banka teminat mektubu olarak verilecekse,Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenen
bankaların vereceği ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş
iki yetkili tarafından onaylanmış şube veya Genel Müdtirlükten teyitli ve 6 ay süreli olacaktır.

Madde 7-) Kesin teminat İhale bedelinin % 6 'sı'dır.
Madde 8-) a) Yıllık tizerinden hesaplanan işyerinin kira bedeli, ilk yıl için yüklenicinin,

ihalenin uhdesinde kaldığının kendisine tebliğinden itibaren 15 giln içerisinde İnşaat yapım şartlı kira
sözleşmesi yapılırken diğer yıllara ait kira bedellerini ise ilk yıla ait kira bedelini yahrdığı tarih son
ödeme tarihi olacak şekilde Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliği 'ne
ödeyecektir. Vadesinde ödenmeyen kira bedellerini 2|107ll953 tarihli ve 6l83 sayılı amme
alacaklaıının tahsil usulü hakkında kanunun 5l. Maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zamm|
uygulanır. ( 7 Ağustos 1994 tarih ve 22014 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle
değiştirilmiştir.)

b) İkinci ve müteakip yıllar kira bedeli, Bakanlık tarafindan açıklanan yeniden değerlendirme
oranında artırılacaktır.

Madde 9-) İhaleye katılabilmek için;
a) İhale katılım dilekçesi,
b) İkametgAh ilmtihaberi,
c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
d) Geçici Teminat makbuzu aslı,
e) Şartname bedel makbuzu aslı,
f) Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliğine kira, para cezası, Emlak,

ÇTV vs. borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yaztsı,
g) İhaleye katılan isteklinin noterden yılı içinde alınan imza sirküsü,



h) İstekli adrna ihaleye vekAleten katılınıyor ise; istekli adına teklifte bulunacak kişinin
noterden yılı içinde alınmış vekAletnamesi ile vekileten katılanın yılı içinde alınmış noter tasdik|i imza
sirküsü,

ı)Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezinin bulunduğu yer

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sarıayi Odasından veya benzeri bir
makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile
tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak, kişi veya kişilerin tüzel kişiliği temsile
yetkili olduklarını gösterir noterden yılı içinde alınmış veköletname,

j) Kooperatif, Birlik, Dernek veya Vakıf ise inşaat yapım şartlı taşınmaz ma| kiralama yetkisini
gösterir Genel Kurul Kararı ile teklifte bulunacak kişinin veya kişilerin noterden onaylı yetki
belgelerini ve noterden ihale yılı içerisinde alınan imza sirkülerini,

k) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
l) Halı saha ve idari bina yapılacak yerle ilgili şartnamenin 28. Maddesinde belirlenen ve

yüklenici tarafından, onaylı projeye göre yapılacak inşaat ve alınacak malzemelerin teminini garanti

altrna almak amacıyla 100.000,00 (Yüzbin) TL,
1. Nakit olarak yatıracak olanlar Belediye Mali Hizmetler Müdi.irlüğü, Gelir yöneticiliği

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 İhale Kanunun 27. Maddesine
uygun olarak düzenlenmiş iki yetkili tarafindan onaylanmış şube veya genel
müdürlükten teyitli asgari 12 (oniki) ay süreli Banka teminat mektubunu, dış zarfa
koymaları gerekmektedir.

m) 18.10.2017 Tarihinde yapılacak ihale için, istenilen bütün belgeler ile birlikte Teklif
Mektuplarını en geç 18.10.2017 Çarşamba giinü saat 09:30' a kadar, Tarsus Belediyesi Emlak ve
İstimlak Müdürlüğü Kira, Tüsis ve Satış Yöneticiliği 'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 10_) İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hakkındaki
Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde
teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır.

Madde 1r_) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler bu ihaleye
giremez.

Madde l2_) Muhammen bedele KDV »Arrİl, nnĞİl,»İR. Tahakkuk eden KDV peşin olarak
tahsil edilir. İhaleyi alan yüklenici ihale sözleşmesini imzalarken ihale bedeli üzerinden İhale Damga
Vergisini, İhale Karar Pulunu ve Sözleşme Damga Vergisini peşin olarak yatıracaktır.

Madde 13_) Bu ihale ile ilgili şartname bedeli, 200,00 TL olup Mali Hizmetler Müdürlüğü
Gelir Yöneticiliği veznesine yatırılarak Tarsus Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden
alınacaktır. Şartname ücretsiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira, Tahsis ve Satış
yöneticili ğinde incelenebilir.

ılan olunur.


