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MADDE l- Mülkiyeti Tarsus Belediyesine
MADDE 2- TAŞINMAZIN TANIMI
Kiraya ı,erilecek taşınmazlarııı niteliği,

ait taşınmazlar ihale ile kiraya verilecektir.

muhamıııen bedeli. geçici teminatı. ihale tarihi ve saati

aşağıdadır.
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MADD}. ı- İuaı-E cÜxtı-
Taşınıırazlara ait kira ihalesi

Zal-ıit Mah. Kasım Gülek Bulvarı
Eı-ıciiıı"ıeıı Iıuzurunda yapı lacaktır.

MADDE 4- İHALE USULÜ
Ilıale.2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif UsulüYle YaPllacaktır.
MADDE 5- KiRA sÜnBsİ
'[aşını-ırazların kira süresi 10 (On) yıldır.
MADDE 6_MUHAMMEN KiRA BEDELi VE GEÇİÇİ rEvıİxar
laşını-ırazIarıı.ı tahnrin edilen Mı.ılıaıı-ııııen kira bedel ve geçici teminat miktarı 2 inci ınaddede

belirtitnıiştir. Muhammen bedele KDV DAFIİL DEĞİLDİR.
İ haley e gi recek i stekl i ler geç ic i teıı-ı i ı-ıat ları ııı :

a) Nakiİ olarak yatıracaİ olanlar Belediye Mali Hizıııetler Mtidürlüğü Gelir Yöneticiliği vezıresine

ihaleırin yapılacağı gün ve saat 09:30' dan önce yatırması ve veznedeı-ı alınacak makbiızu teklif ır-ıekttıblı ile

birlikte dış zarf-a kcıynıaları gereknıektedir.
b) Baııka teminat nrektııbıı olarak verilecekse. Haziıre ve Dış Ticaret MüsteŞarlığıııca belirleı-ıen

baı-ıkalarııı rereceği ıe 2886 say,ılı Derlet İhale Kaııuı,ıı-ı'ırun 27. ırıaddesine uygun olarak düzeırlennriŞ iki

},etkili taralıııdaıı onaylannıış şube veya Genel Müdürlükten teyitli ı,e SÜRESLZBanka teminat mektubunu, dıŞ

zart-a ko1,,maları gerekmektedir.
MADDE 7- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
İlıaleye katılabilmek içiıı: 2886 sayılı Devlet İliale Kaıruııu'nda belirtilen niteliklere l'ıaiz olıı-ıak- anılaı-ı

Kaııı.ında açıklanan biçimde teklifie bulunmak ve geçİci temiılatı yatırmak Şarttır.

İlıaleye katılabilmek için;
7.1- Gerçek kişiler
a1 İhale katılııı,ı dilekçesi.
b) İkaıı-ıetgalı ilırıühaberi.
c) Ntilis C-ıizdaırı Fotokopisi.
d) Geçici T,e1niııat nıakbı.ızı_ı aslı vey"a banka teyit 1,az.ısı ile birlikte baııka teıııiııat nıektııbunun aslı.

e) Şaılııame bedel makbuzuı-ıuıı aslı.
f) llıaleye katılan isteklinin noterden yılı içinde alınan imza sirküsü.

g) İstekli adına ihaleye vekaleten katılınıyor ise: istekli adına teklifie bulunacak kiŞinin:

- Notcrdcıı r ılı içiı-ıde alıııı,ırış ı,ekdlctı-ıaırıesi.
- Noterden 1ılı içinde alıırıırış iır-ıza sirküsü.
7.2- Tıizel kişilerde;
a) İhale katılım dilekçesi.
b) Tüzel Kişiliğin adres beyaııı.
c) Tüzel Kişiliği temsil eden kişi veya kişilerin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
d) Geçici Teminat makbuzu aslı veya banka teyit yazısı ile bİrlİkte banka temİnat mektubunun aslı.

e) Şartnaııie bedel ınakbuzunun aslı.

fl Özel I,ıııkıık t|izelkişileri: 1,ukarıda belirtilen şaıllardan avrı oIarak. İdare merkeziniıı buluırduğı-ı yer

ı-ı-ıal-ıkeıııesiı-ıdeı-ı r,el,a siciliııe kal,ıtlı bulı.ıı,ıdı.ığtı 'I-icaret ve Saııayi Odasıııdan veya benzeri bir nrakamdan

SAAl,i VE YERi
2 inci maddede belirtilen tarihe tesadüf eden gün ve saatte Tozkoparan

Belediye tesisleri idari binada bulunan Belediye Enctimen Salonunda.



ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tlizel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifie
buıluııacak. kişi veva kişileriıı tüzel kişiliği teııisile }"etkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilnıiş imza
sirki-ilerini i,el,a i. ekaletname.

g) Kanıu tüzel kişilerinin ise. (a), (b). (c). (d). (e), (0 beı-ıtlerinde belİrtİlen şartlardan ayrı olarak. tüzel

kişilik adııra ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu beliıtir
belge.

7.3- Kooperatif, Birlik, Dernek veya Vakıf ise;
a) Yetkili organlarından alınmış taşlnmaz mal kiralama yetkisini gösterir belge,
b) Yetkili kılınan kişinin veya kişilerin
b.l - İkanıetgAh ilmühaberi.
b.2- Niilııs Cüzdaııı Fotokopisi.
b.3- Nt,ıterden ihaleııiıı 1,apılacağl yıl içinde alıırıııış iniza sirküsü.
c) İhale katılım dilekçesi
d) Geçici Teminat makbuzu aslı veya banka teyit yazısı ile birlİkte banka temİnat mektubunun aslı,

e) Şartname bedel makbuzunun aslı,

fl İsteklinin dernek olması halinde ihale yılı içinde alınnıış f'aal olduğunu gösterir belge.

g) isteklinin kooperatif veya birlik olnıası lralinde. ilgili Meslek Odası vel,a Ticaret ve Saııayi Odasına

kal,ıtlı tıldıığıınıı gösterir ihale 1,ılı içinde alınıı,ıış kal,ıt belgesi.
7.ıl- ortak girişiın olnrası haliııde yukarıda isteııileır evraklarla birlikte noter tasdikli ortak girişim

beyaırıranresi,
7.5- Bu ihale ile ilgili şartname bedeli,200,00(İkiyüz) TL olup, bedel Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler

Müdürlüğü Gelir Yöneticiliği veznesine yatırılarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira. Tahsis ve Satış

yoıreticilİğinden alınacaktır. Şartname ücretsiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira. Satış ve Tahsis
yönetici l iğinde incelenebilir.

7.6- 3ll10120|8 Tarihinde yapılacak ihale için. istenilen bütün belgeler ile birlikte Teklif Mektuplarını
en geç jl/l0/20l8 Çarşaıııba güırti saat 09:30'a kadar. Tarsus Belediyesi Emlak ı,e İstim|ak Müdürlüğü Kira.
'I'al-ısis re Satış Yöneticiliği 'ne teslim etn-ıeleri gerekıııektedir.

ilan olunur.
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