LAN
S NOP BELED YE BA KANLI INDAN
1-

HALEN N KONUSU:

limiz Korucuk Köyü Mevkiinde bulunan 18 J4 Pafta, 1016 Parsel 1 Pafta da kayõtlõ ve imar planõna
ehirler arasõ Otogar olarak i lenen Sinop Belediyesi ehirlerarasõ Otobüs Terminalinin 10 yõl süre ile
sõnõrlõ ayni hak tesisi yolu ile i letilmek üzere 2886 Sayõlõ Devlet hale Kanununun 35/a maddesine göre
kapalõ teklif usulü ile kiraya verilmesi ihalesidir.
2-

ARTNAME VE EKLER N N NEREDEN VE HANG

ARTLARLA ALINACA I:

artname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlü ü hale servisinden 200,00.-TL’sõ bedelin
ödenmesi artõyla temin edilir.
3-

HALEN N USULÜ YER VE ZAMANI:

hale 2886 Sayõlõ Devlet hale Kanununun 35/a maddesi gere ince Kapalõ Teklif Usulü ile 21.06.2017
tarihinde Çar amba günü saat 10:00’da Sinop Belediyesi Encümen Toplantõ Salonunda hale Komisyonu
(Belediye Encümeni) huzurunda yapõlacaktõr.
4-

N TAHM N ED LEN BEDEL , GEÇ C TEM NAT VE M KTARI:
Söz konusu terminalin 10 yõllõk kiralama ihalesi için belirlenen muhammen bedel K.D.V Hariç
6.196.555,00,-TL’dõr.
(Altõ milyon yüz doksan altõ bin be yüz elli be lira)
Geçici teminat muhammen bedelin % 3’ü oranõnda olup, 185.896,65.-TL’dõr.(Yüz seksen be bin sekiz
yüz doksan altõ lira altmõ be kuru )

5-

HALEYE KATILACAKLARDA ARANILAN ARTLAR:
A-

STEKL GERÇEK K
SE:
TC Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanõ fotokopisini
Kanuni ikametgah belgesini,
Tebligat için adres beyanõnõ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odasõndan Siciline kayõtlõ oldu unu gösterir belgeyi(2017 yõlõna ait)
stekli adõna vekaleten ihaleye katõlõnõyor ise vekaletname ve imza sirküsü, vekalet verenin imza
sirküsü (Noter onaylõ olacak)ve ihaleden yasaklõ olmadõ õna dair belgeyi,
Muhammen bedelin % 3 oranõndaki geçici teminatõnõ,
haleye katõlan isteklinin Sinop Belediyesine borcu olmadõ õna dair belgeyi,
artname bedelinin Belediyemiz veznesine yatõrõldõ õna dair makbuzu,
Vergi ve sigorta borcu olmadõ õna dair vergi dairesi ve sigorta il müdürlüklerinden alacaklarõ
borcu yoktur belgesini,
haleden yasaklõ olmadõ õna dair belgeyi,
Sabõka kaydõnõ,

B- STEKL TÜZEL K
SE:
Tüzel ki ili i temsilen katõlanlarõn TC Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanõ fotokopisini, adres beyanõnõ,
Tüzel Ki ili in tebligat adresini,
Tüzel ki ilik adõna ihaleye girecek ki ilerin noter onaylõ vekaletname ve imza sirkülerini,
Ticaret ve/veya Sanayi Odasõndan tüzel ki ili in sicil kayõt belgesini (2017 yõlõna ait)
Muhammen bedelin % 3 oranõndaki geçici teminatõnõ,
Sinop Belediyesine borcu olmadõ õna dair belgeyi,
artname bedelinin Belediyemiz veznesine yatõrõldõ õna dair makbuzu,
Tüzel ki ili in vergi ve sigorta borcu olmadõ õna dair vergi dairesi ve sigorta il müdürlüklerinden
alacaklarõ borcu yoktur belgesini,
Vekaleten katõlanõn ve tüzel ki ili in haleden yasaklõ olmadõ õna dair belgeyi,
Tüzel ki ili in yönetim kurulu üyelerinin her birine ait sabõka kaydõnõ,

C- ORTAK G R M SE:
haleye katõlacak olan ortak giri imi olu turan gerçek veya tüzel ki ilerin her birinin ayrõ ayrõ
5-A ve 5-B maddelerindeki belgeleri ile ortak giri im beyannamesini,
hale günü saat 09:30’a kadar Mali Hizmetler Müdürlü ü ihale servisine teslim etmeleri
gerekmektedir.
haleyi alan i letmecinin Ula tõrma Bakanlõ õndan Sinop Otobüs Terminali için T2 Yetki
Belgesini almasõ ve sözle menin imzalanmasõndan sonra 2 ay içinde idareye ibraz etmesi
gerekmektedir.
Katõlõmcõlar ihale ile ilgili artnameyi Belediye Ba kanlõ õ Mali Hizmetler Müdürlü ü ihale
servisinde ücretsiz olarak görebilirler.
Posta yolu ile yapõlacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
lanen duyurulur.
Baki ERGÜL
Belediye Ba kanõ

