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    İhaleler   Kiralama İhalesi İlanı

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

Tar�h : 11/08/2016

K�ralama İhales� İlanı
Çekmeköy Beled�ye Başkanlığından;

1. Mülk�yet� Beled�yem�ze a�t Reşad�ye Mahalles� 501 parsel sayılı taşınmaz üzer�nde Beled�yem�zce bel�rlenen 63  m2’l�k yerde 2 (�k�) ve 32 m2’l�k
yerde 1 (b�r) baz �stasyonu s�stem odası ve antenler� kullanılması/k�ralama �hales� �ş�, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’�nc� maddes�ne göre
Açık Tekl�f Usulü �le 3 (üç) yıllığına k�ralanacaktır. İhale, Merkez Mahalles�, P�r� Re�s Caddes�, No:5 Çekmeköy/İstanbul adres�ndek� Çekmeköy
Beled�ye B�nası 2. Kattak� Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

2.  Şartname bedel� 400,00 TL (Dört yüz Türk L�rası) olup, Çekmeköy Beled�yes� Emlak ve İst�mlâk Müdürlüğünden satın alınab�l�r.
3. İdare, �hale gününe kadar, �lan ed�len �haleden vazgeçme hak ve yetk�s�ne sah�pt�r.

 

1. İHALEYE İLİŞKİN

İhale tar�h�: 11.08.2016 saat:14:00 Beled�ye Merkez H�zmet B�nası 2.Kat Encümen Toplantı Salonu

Muhammen k�ra bedel�( aylık) her b�r� �ç�n 2.000,00 (�k� b�n Türk L�rası ) TL+KDV

Geç�c� tem�nat m�ktarı: her b�r� �ç�n 720,00(Yed� yüz y�rm�Türk L�rası ) TL

1. İhaleye katılmak �steyenler, tekl�fler�n� ve aşağıda bel�rt�len belgeler� (İhalen�n yapıldığı tar�h esas alınarak ger�ye doğru 6 (altı) ay �ç�nde alınmış
olmak şartıyla) �braz etmeler� gerekl�d�r.    

       İhaleye Katılab�lme Şartları;

6- A-Gerçek K�ş�lerden;

İkametgâh Belges�,

Nüfus Cüzdan Suret�,

Noter Tasd�kl� İmza Beyannames�,

Geç�c� Tem�nat Mektubu veya Makbuzu,

Tems�l durumunda; Noter tasd�kl� vekâletname ve vekâlet edene a�t noter tasd�kl� �mza s�rküler�,

Beled�yeye borcu olmadığına da�r belge

     

B-Tüzel K�ş�lerden;

1)Tüzel k�ş�n�n s�c�l�n�n kayıtlı bulunduğu �dareden (Dernekler Müdürlüğünden, T�caret veya Sanay� Odasından, T�caret S�c�l� Müdürlüğünden, Vakıflar

Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkez�n�n bulunduğu yer Mahkemes�nden veya �lg�l� makamdan) tüzel k�ş�n�n s�c�l�ne kayıtlı olduğuna da�r belge,

2)Ş�rketlerden; Noter tasd�kl� �mza s�rküler�,   

3)Vakıflardan; �haleye katılmak üzere yetk�l� organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasd�kl� suret� ve �haleye katılmak üzere yetk�lend�r�len

k�ş�n�n noter tasd�kl� �mza s�rküler�,          
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4) Derneklerden; �haleye katılmak üzere yetk�lend�rd�ğ� k�ş�y� bel�rten karar defter�n�n �lg�l� sayfasının noter tasd�kl� suret� ve yetk�l�n�n noter tasd�kl�

�mza beyannames�,

5)Derneklerden; Dernek tüzüğünün noter tasd�kl� suret�,  Geç�c� tem�nat mektubu veya makbuzu, Tems�l durumunda; Noter tasd�kl� vekâletname ve

vekâlet edene a�t İmza Beyannames�,

6)Beled�yeye borcu olmadığına da�r belge;

 

C-Ortak G�r�ş�mlerden;

1- Noter tasd�kl� Ortak G�r�ş�m Beyannames�, Ortak g�r�ş�m� oluşturan gerçek veya tüzel k�ş�ler�n her b�r� �ç�n, �şbu maddedek� (A) veya (B) bentler�nde

bel�rt�len belgeler� �braz etmeler� zorunludur.

2- Türk�ye’de tebl�gat �ç�n adres beyanı, yabancı �stekl�ler gerçek veya tüzel k�ş� olması durumuna göre (A) veya (B) bentler�ne göre �braz edeceğ�

belgeler, �şbu belgeler yurtdışında düzenlenm�ş �se her türlü belgen�n Türk�ye Cumhur�yet� Konsolosluklarınca tasd�k ed�lm�ş veya apost�l şerh�n� hav�

olması gerekl�d�r.

 

 7- Geç�c� ve Kes�n tem�nat olarak alınacak belgeler

          Tedavüldek� Türk Parası, Bankalar ve Özel f�nans kurumlarının verecekler� süres�z tem�nat mektupları, Haz�ne Müsteşarlığınca �hraç ed�len

devlet �ç borçlanma senetler� veya bu senetler yer�ne düzenlenen belgeler( nom�nal bedele fa�z dah�l ed�lerek �hraç ed�lm�ş �se bu �şlemlerde

anaparaya tekabül eden satış değerler� esas alınır)

8- 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6’ncı maddes�ndek� k�ş�ler veya  83’üncü maddes�nde bel�rt�len yasak f��l ve davranışta bulunan k�ş�ler  �haleye

katılamazlar.

9- İhaleye katılmak �steyenler�n, yukarıda bel�rt�len belgeler� �hale şartnames�nde bel�rt�ld�ğ� şek�lde hazırlayarak en geç �landa bel�rt�len �hale tar�h ve

saat�ne kadar, Çekmeköy Beled�ye Başkanlığı, Merkez B�nası 3’üncü Katta bulunan Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmekted�r.

Bel�rt�len tar�h ve saatten sonra ver�len tekl�fler ve postadak� gec�kmeler d�kkate alınmayacaktır.

10- Bu �lan kapsamında yapılacak olan k�ralama �şlemler�nde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümler� ve şartname hükümler� uygulanır.

11- İhale Kom�syonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca �haley� yapıp yapmamakta serbestt�r. Kom�syonun �haley� yapmama kararına �t�raz

ed�lemez.                                                                                 


