
/

 

    İhaleler   Kiralama İhalesi

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

Tar�h : 03/05/2018

K�ralama İhales�
Çekmeköy Beled�yes� hüküm ve tasarrufu altında Ham�d�ye Mahalles�, M�mar S�nan Caddes� ve Kavaklıdere Caddes� kes�ş�m�nde bulunan 3992

parsel sayılı 1808.45 m² alana sah�p taşınmaz üzer�ne, İmar ve Şeh�rc�l�k Müdürlüğünün onayladığı avan projeye uygun olarak yapılacak olan

uygulama projes� �le, �çer�s�nde kafeterya, hamam, sauna, otopark vs. bulunan sosyal tes�s�n, yapımı karşılığında 2886 sayılı D.İ. Kanunu’nun 35/a

maddes� gereğ�nce kapalı tekl�f usulüne göre; 20 (y�rm�) yıl süre �le k�raya ver�lecekt�r.

 

1. ŞARTNAMENİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI

İhale �le �lg�l� şartname Çekmeköy Beled�yes� Emlak ve İst�mlak Müdürlüğünden ücrets�z görüleb�lecek olup �haleye katılmak �ç�n 1000,00-TL

karşılığında satın alınacaktır.

2. KİRA KARŞILIĞINDA SOSYAL TESİS YAPIM İŞİ İHALESİNİN

a) Yapılacağı Yer        : Çekmeköy Beled�yes� Encümen Odası

b) İhale Tar�h� : 03.05.2018

    İhale Saat�               : 09:30

c) İhale Usulü              :2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 35/a maddes� uyarınca Kapalı Tekl�f Usulü �le yapılacaktır.

3. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

                  2886 sayılı Kanunun 6. maddes�nde yazılı k�mseler �le 83. maddede bel�rt�len f��l veya davranışlarda bulundukları anlaşılan

şahıslar gerek doğrudan gerekse b�r vasıta �le İhaleye g�remezler. Bu yasayı saymayarak �haleye g�renler hakkında �se üzerler�ne �hale

yapılmış bulunsa dah�, �hale bozularak geç�c� tem�natları ve mukavele yapılmış �se mukaveleler� feshed�lerek kes�n tem�natları �rat

kayded�l�r.

4. TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

-Muhammen Yapım Bedel�               :  6,121,321.61-TL (bu bedel �nşaat mal�yet toplamıdır.)

-Muhammen K�ra Bedel� (20 yıllık) :  1. 140,000.00-TL+KDV

-Uygulama Projes� Yapım Bedel�     :  150.000.00-TL+KDV

*İhale muhammen bedel�, muhammen yapım bedel�, uygulama projes� yapım bedel�,  �le 20 (y�rm�) yıllık muhammen k�ra bedel�n�n

toplamıdır.

-İş�n tahm�n ed�len k�ra bedel� 20 (y�rm�) yıllık 1.140,000.00 TL+KDV, yıllık 57,000.00 TL+ KDV’d�r. İhalede artırım  yıllık muhammen k�ra

bedel� üzer�nden yapılacaktır.

-Geç�c� Tem�nat: Muhammen yapım bedel�n�n % 3’ü  olan 183.639,65 -TL, uygulama projes� yapım bedel�n�n %3 ü olan 4.500.00 TL, 20

yıllık muhammen k�ra bedel�n�n % 3’ü olan 34,200.00 TL olarak, toplam 222,339.65 TL alınacaktır.

5. İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER

İhalen�n yapıldığı yıl �ç�nde alınmış belgen�n aslı veya noter tasd�kl� suret� olmak kaydıyla;
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A. GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- İkametgâh belges� ve tebl�gat �ç�n adres beyanı,

2- Nüfus cüzdan suret�,

3- Noter tasd�kl� �mza beyannames�,

4- Geç�c� tem�nat mektubu veya makbuzu �le şartname ve ekler�n�n satın alındığını göster�r belge.

5- Tems�l durumunda Noter tasd�kl� vekâletname ve vekâlet edene a�t �mza beyannames�,

6- Ortak g�r�ş�m olması hal�nde Noter tasd�kl� Ortak G�r�ş�m Beyannames�.

7-İdare ve �stekl�ler tarafından onaylı “Şartname”

B. TÜZEL KİŞİLERDEN:

1- İdare merkez�n�n bulunduğu yer mahkemes�nden veya s�c�l�ne kayıtlı bulunduğu T�caret veya Sanay� Odasından, T�caret S�c�l�

Müdürlüğünden veya benzer� b�r makamdan, �halen�n yapıldığı yıl �ç�nde alınmış, tüzel k�ş�n�n s�c�l�ne kayıtlı olduğuna da�r belge ve tebl�gat

�ç�n adres beyanı,

2- Tüzel k�ş�l�ğ�n noter tasd�kl� �mza s�rküsü ve son durumunu göster�r t�caret s�c�l gazetes�. Dernek ve Vakıflar �ç�n İhaleye katılmak üzere

yetk�l� organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı suret� �le yetk�l�n�n noter tasd�kl� �mza beyannames� ve dernekler �ç�n dernek tüzüğünün

onaylı suret�.

3- Geç�c� tem�nat mektubu veya makbuzu �le şartname ve ekler�n�n satın alındığını göster�r belge.

4- Tems�l durumunda Noter tasd�kl� vekâletname ve vekâlet edene a�t �mza beyannames�,

5- Ortak g�r�ş�m olması hal�nde Noter tasd�kl� Ortak G�r�ş�m Beyannames�.

6- İdare ve �stekl�ler tarafından onaylı  “Şartname”

C)Ortak g�r�ş�m olması hal�nde; ortak g�r�ş�m� oluşturan gerçek veya tüzel k�ş�ler�n her b�r�n�n (A) veya (B) maddeler�ndek� esaslara göre tem�n

edecekler� belgeler �stenecekt�r.

 

6. TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİH

-İstekl�ler tekl�fler�n� en son 03.05.2018 tar�h�nde saat 09:30’a kadar Encümen Başkanlığı’na

tesl�m edeceklerd�r. Postada meydana geleb�lecek gec�kmeler d�kkate alınmayacaktır.

            -İhale Kom�syonu gerekçes�n� kararda bel�rtmek suret� �le İhaley� yapıp yapmamakta serbestt�r.

     -Kom�syonların İhaley� yapıp yapmama kararına �t�raz ed�lemez.                                                               

 


