
f. |HALE KoNUsu, gEKLive sURgsi:

Mulkiyeti Bozkurt Belediyesine ait, aga$rdaki tabloda adresleri ve mevkileri, Muhammen Kira
Bedelleri, Gegici Teminat Bedelleri, ihale tarihi ve saatleri yazrh olan igyerleri, tanzim olunan
gartnamelerine ve 2886 Sayrlr Devlet ihale Kanunu'nun 35/a maddesine gore Kapah zarf teklif
usulu ile kiraya verilecektir.

z.inar,n YERi, TARiHi vE sAATi,

T.C.
KASTAMONU

BOZKURT BELEDiYE BA$KANLIdI
TA$TNMAZ KiRALAVT,I in q,LrSi OUZTLTME ir,.q,Nt

Yukanda belirlenen tarih ve saatte Belediyemiz Meclis salonunda enciimen huzurunda
yaprlacaktrr.

3. 9ARTNAMENiN NEREDEN, HANGI 9ARTLARDI cOniilEBiLECEGi vr
ALINABILECEdi:

lstekliler, ihaleye iligkin gartnameyi Destek Hizmetleri Mudurlustinde bedelsiz gdrebilir ve
ihaleye girecekler Taqrnmaz mal kira qartnamesi ve hizumlu evraklan Bozkurt Belediyesi
Destek Hizmetleri M0dtirhifirinden 400,00 TL kargrhlr satrn alacaklardrr.

4.BELGELBniN TESLiMi, ARTTRTM $EKLi,

istekliler ihale evraklarr ile yaz:Jr tekliflerini 16.O4.2021Cuma giini.i en geQ saat 10.45 e kadar
Destek Hizmetleri Mtdiirhigtine sunacaklardrr.

ihalede yan$ma (artrnm) ayhk kira bedeli Uzerinden yaprlacaktrr.
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D 10 (on)
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Havuzlubahge Sosyal Tesis

Ezine Cad.No:50 444 m2 l./0{i0,00 TL t22.00Tt 16.04.2421-
11.00

2 Er--t-..- 3 (us)
ytl

Millet Bahgesi Sa$hkk Yagam ve
Agrk Spor Alanrndaki btife

Enver Paga Cad.No:l3 18 m2 450,00 TL 162,00Tt
16.04.2021-

11.30



s. iHALEyE KATILIM iCiN A.RAxacAKBELGELER:

ISTEKLILER1N iHALEYE KATILIMINDA ARANACAK BELGELER $UNLARDIR:

1)ihaleye Katrlacak olan Gergek Kigilerde istenecek belgeler;
a) Adres beyannamesi (Destek Hizmetleri Miidiirliigtinde temin edilecektir.)
b) ihale Gegici Teminatr makbuzu ve ihale $artnamesi ahndrfrna dair makbuz.

c) Ntifus ctizdanr sureti veya nilfus ctizdanr fotokopisi
d) Noter tasdikli imza sirktileri
e) ihaleye katrlmak igin Yasakhhk beyannamesi @estek Hizmetleri Mtidiirltigtinde

temin edilecektir.)
f) Vekdleten ihaleye katrlma halinde, vekil adrna diizenlenmiq ihaleye katrlmaya iliqkin

noter onayh vekdletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, Teklif vermeye
yetkili oldu[unu gosteren noter tasdikli imza sirki.ileri

g) isteklinin Ortak giriqim olmasr halinde standart forma uygun ortaklk beyannamesi

dolduracaklardrr. (Destek Hizmetleri Miidiirliigi.inde temin edilecektir.)
h) Bozkurt Belediyesine borcu olmadr!rna dair giincel belge.(Mali Hizmetler

Miidtirliili)nden temin edilecektir. )
i) Kapah zarf teklif mekubu (Destek Hizmetleri MiidurlUgiinde temin edilecektir.)

2) ihaleye Katrlacak olan Tiizel Kigilerde istenecek belgeler;
a) Adres beyannamesi (Destek Hizmetleri Mtidtirliiltinde tanzim edilecektir.)
b) ihale Gegici Teminatr makbuzu ve ihale $artnamesi ahndrlrna dair makbuz.
c) ihaleye katrlmak igin Yasaktrhk beyannamesi (Destek Hizmetleri Miidiirltigiinde

temin edilecektir.)
d) Vekileten ihaleye katrlma halinde, vekil adrna diizenlenmig ihaleye katrlmaya iligkin

noter onayh vekiletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, Teklif vermeye
yetkili oldulunu gosteren noter tasdikli imza sirkiileri

e) ilgili mevzuatr gereli tiizel kiqiligin siciline kayrttr butundulu Ticaret ve / veya Sanayi
Odasrndan, ilk ilan ve ihale tarihinin iginde bulundufu yrlda ahnmrg, ttizel kiqilifin
odaya kayrtk oldulunu gdsterir belge

f) Tiizel kigililin ortaklan, iiyeleri veya kuruculan ile tiizel kigiliSin ydnetimindeki
gorevlileri belirten son durumu gdsterir, Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamrnrn
bir ticaret sicil gazetesinde bulunmamasr halinde, bu bilgilerin tamamrnr gostermek
iizere ilgili Ticaret ve Sicil gazeteleri veya bu hususlan gosteren belgeler ile tiiael
kiqilipin noter tasdikli imza sirktileri,

g) isteklinin Ortak girigim olmasr halinde standart forma uygun ortakhk beyannamesi
dolduracaklardrr. (Destek Hizmetleri Miidiirlugtinde temin edilecektir.)

h) Bozkurt Belediyesine borcu olmadrsrna dair gi.incel belge.(Mali Hizmetler
Miidiirlijltinden temin edilecektir.)

i) Kapah zarf teklif mekubu (Destek Hizmetleri Miidtirli.igiinde temin edilecektir.)

6.oRrAK HiiKihnlon
l)2886 Sayrh Devlet ihale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kiqiler
olarak ihaleye katrlamazlar.
2)ihaleye post4 faks, mail vb. yaprlan mtiracaatlar kabul edilmeyecektir.

llan olunur.

do[rudan ve dolayh


