
f. |HALE KoNUsu, gEKLive sUnesi:

Mulkiyeti Bozkurt Belediyesine ait, aga$rdakitabloda adresleri ve mevkileri, Muhammen Kira
Bedelleri, Gegici Teminat Bedelleri, ihale tarihi ve saatleri yazrh olan igyerleri, tanzim olunan
gartnamelerine ve 2886 Sayrh Devlet ihate Kanunu'nun 35/a maddesine g6re Kapalr zarf teklif
usulu ile kiraya verilecektir.

2.iHALE YERi, raniui vE sAATi,

T.C.
KASTAMONU

BOZKURT BELEDIYE BA$KANLIGI
TA$TNMAZ rinn U.UI.A iHn lnsi ir,axI

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

3. $ARTNAMENiN NEREDEN, HANGi $ARTLARDA Contir,EBiLECECi Vr
ALINABiLECE6i:

istekliler, ihaleye iliqkin gartnameyi Destek Hizmetleri Mtidtirlufiunde bedelsiz gorebilir ve

ihaleye girecekler Taqrnmaz mal kira qartnamesi ve ltizumlu evraklan Bozkurt Belediyesi
Destek Hizmetleri Miidurlugtinden 400,00 TL kargrh[r satrn alacaklardrr.

4.BELGELERiN TESLiMi, ARTTRTM $EKLi,

istekliler ihale evraklarr ile yaz:Irr tekliflerini 20.05.202I Perqembe grinti en geg saat 14 45 e
kadar Destek Hizmetleri Mtidrirlii$.ine sunacaklardrr.

ihalede yan$ma (artrrrm) ayhk kira bedeli tizerinden yaprlacaktrr.

Srra
no

ilgesi
Kira

Stiresi
Adresi Briit Alam

(m)
Muhammen
Kira Bedeli

(Avhk)

Gegici
Teminat
Bedeli

ihale Tarih ve

Saati

1 Elrr:rlrr rr 10 (on)
yr!

Havuzlubahge $osyal Tesis

Ezine Cad.No:SO 444m2 1.450,00 TL i.220,00Tt
20,05.2021-

15:00



s. iHALEvE KATILTM iqix lnaxacAK BELGELER:
l)ihaleye Katrlacak olan Gergek Kigilerde istenecek belgeler;

a) Adres beyannamesi (Destek Hizmetleri Mudrirli.igiinde temin edileceklir.)
b) ihale Gegici Teminatr makbuzu ve ihate $artnamesi ahndr$rna dair makbuz.

c) Niifus ctizdam sureti veya niifus ctizdanr fotokopisi
d) Noter tasdikli imza beyannamesi

e) ihaleye katrlmak igin Yasakhhk beyannamesi (Destek Hizmetleri Mridnrllgiinde
temin edilecektir.)

f) 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

g) isteklinin Ortak girigim olmasr halinde standart forma uygun ortakhk beyannamesi

dolduracaklardrr. (Destek Hizmetleri Miidtirli.iliinde temin edilecektir.)
h) Bozkurt Belediyesine borcu olmadrlrna dair giincel belge.(Mali Hizmetler

Miidiirliiliinden temin edilecektir. )
i) Kapah zarf teklif mektubu (Destek Hizmetleri Miidtirliigiinde temin edilecektir.)
j) ikametgdh Belgesi
k) Ticaret, Sanayi veya Esnaf ve Sanatkdr Odasrna kayrth ise oda belgesi

2) ihaleye Katrlacak olan Tiizel Kigilerde istenecek belgeter;
a) Adres beyannamesi (Destek Hizmetleri Mtidtirliigi.inde tanzim edilecektir.)
b) ihale Gegici Teminatr makbuzu ve ihale Sannamesi ahndrlrna dair makbuz.

c) ihaleye katrlmak iqin Yasaklhk beyannamesi (Destek Hizmetleri Mtidiirliiliinde
temin edilecektir. )

d) Vek6leten ihaleye katrlma halinde, vekil adrna diizenlenmig ihaleye katrlmaya iliqkin
noter onayh vekdletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, Teklif vermeye
yetkili oldufunu gosteren noter tasdikli imza sirkiileri

e) Ilgili mevzuatr gereli ti.izel kiqililin siciline kayrth bulundu[u Ticaret ve / veya Sanayi

Odasrndan, ilk ilan ve ihale tarihinin iginde bulundugu yrlda ahnmrq, tiizel kiqililin
odaya kayrth olduSunu gdsterir belge

f) T0zel kigililin ortaklan, iiyeleri veya kurucularr ile tiizel kiqililin yonetimindeki
g6revlileri belirten son durumu gdsterir, Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamtntn
bir ticaret sicil gazetesinde bulunmamasr halinde, bu bilgilerin tamamlnl gOstermek
iizere ilgili Ticaret ve Sicil gazeteleri veya bu hususlan gosteren belgeler ile ttizel
kigililin noter tasdikli imza sirkiileri,

g) isteklinin Ortak giri$im olmasr halinde standart forma uygun ortakhk beyannamesi

dolduracaklardrr. (Destek Hizmetleri Mtidtirlugi.inde temin edilecektir.)
h) Bozkurt Belediyesine borcu olmadrlrna dair giincel belge.(Mali Hizmetler

Miidi.irliiglinden temin edilecektir. )
i) Kapah zarf teklif mektubu (Destek Hizmetleri Miidiirhipiinde temin edilecektir.)

6.ORTAK HtJKIJMLER
l)2886 Sayrh Devlet ihale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kigiler
olarak ihaleye katrlamazlar.
2)ihaleye post4 faks, mail vb. yaprlan miiracaatlar kabul edilmeyecektir.

ilan olunur.

do!rudan ve dolayh


