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BEYKÖY BELEDiYE BAŞKANLIĞI
TAş KIRMA ELEME vIKAMA TEslsl KİRALAMA iHel,esi il.eıı

l. Çakırhacı ibrüim KöyU Uğuısuyu Mevkiindeki Belediyemize ait Taş Kırma Eleme Yıkama Tesisinin bulunduğu I03 ada
'7 ve 8 Parcel26.977.9 1|2 Aıazi ye içindeki İdari Bina ile tesisin işletilmesinde kullanılan Kantaı, 4 Banth Tesis (Kırma Eleme),
ile birlikte 2886 Sayılı ihale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Tek|if Usulü artrma ile 3 (Üç) yıllığına kiraya verilmesi
ihalesidir.
2. ihale 24.0|.2023 Sah günü saat: 14.00' da Belediyemiz Encümenince, Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3. Kiraya verilecek menkul ve gayrimenkullerin:

Köyü Mevkii Cinsi
Çakırhacı İbrahim Köyü Uğursuyu l .26.977 .9 r^2 /uazi

2.İdari Bina
3.Kantar
4.Dört bantlı Tesis(Kırma Eleme).ve

diğeı malzemeler.

4. İşin bir yıll* Tümin edilen bedelj 720,000.00 L (+%t8 KDV) olup bir yıllık bedel peşinen a|ınıı, geçici teminat l (bir)
yıllık tahmin edilen bedel tizerinden ytlzde 3 olarak alınır.
5. ihıleye girmek isteyenler;

A. Tiırkiye de teb|igat adresi göstermesi,
B. Kanuni Yerleşim Yeri Belgesi.
c. Ticaİet Ve/Veya Sanayi odasl Belgesi 2022 yllı

. Gerçek kişi olmalan halinde, ilgisine göre Ticaret sanayi odası veya Esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı
olduğunu gösteriİ belge,
. Ttlzel kişi olması halinde ttlzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu sanayi ve Ticaret odasından veya benzeri
makamdan, ihalenin yapıIdığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıth olduğuna dair belge, (Tilrkiye de şubesi
bulunmayan yabancı tt|zel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Ttirk Konsolosluğu veya Ttlrkiye Dışişleri Bakan|ığınca
onaylanmış olması gerekir.)

D. lmza Sirkü|erini vermesi,
. Gerçek kişi olmasl halinde noter tasdikli imza sirküleri,
ı Ttlzel kişi olması halinde tiizel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
. vekeleten katılacaklarün noter tasdikli vekaletname ve imza sirktlleri.

E. Mali Durum Bildirimi
F. Vergi Durumu Bildirimi, İsteklinin Vergi Borcu Bulunmadığına dair bağlı olduğu vergi dairesinden alınacak belge,

belgenin tarihi; İhaIe tarihinden önceki son 30 (otuz) güne ait olacaktır.
G. Sosyal Güvenlik Kurumundan Prim borcu olmadığına dair belge, Belgenin ıarihi son bir( l) aya ait olacak.

6. Kiralama işine ait e}Takları(şartıameler) her gtln mesai saatleri içinde, Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde
Ücretsiz görülebileceği gibi, ancak üaleye gireceklerin ise 500,00 n bedel karşılığında ihale ewaklanndan satın almaları
gerekmekedir

^ 7. Açık teklif usulllne göre ihale, isıeklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle
yapılacaktır. lstekliler ihale ewaklarını 24.01.2023 Satı g0nü 14.00'e kadar sra numaralı makbuz karşılığnda Destek
Hizmetleri MüdiıIlüğüne verilebilecektir. ihale evrakları ile birlikte yazılı tekIiflerini 2886 sayılı Devıet ihale Kanununa
uygun olarak teslim eden, ancak I fıkada belirtilen sözlü artırmaya katılmayan|ann ya^ lı teklifleri son ve kesin teklifkabul
edilir. Ayrıca istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadaı komisyon başkantığına ulaşmış olmak şartıyl4 2886 Sayılı
Devlet ihale Kanunu'nun 3? . madde hükitmlerine uygun olarak diizenleyecekleri teklifleri iadeli taahhtıtlü bir mektupla da
gönderebilirler. Posıa ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.

Teklifsahibi komisyonda hazır bulunmadğı takdirde posta ile gönderilen ıeklifson ve kesin teklifolarak kabul edilir.
8. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta Ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 3 yılhk kiralama süresi için en fazla kira bedeli

teklif eden istekliye ihale edilir.
9. Kira müddeti O|.02,Z023 tarüinde başlar 01.02,2026 Tarihinde sona erer. 3 yılın sonunda herhangi bir ihbara, ihtara ve

hükme ltızum olmaksızın sona erer. Aksi takdirde 2886 sayılı yasanın 75. Maddesi hüktimleri uygulanır. Kesin teminat
kesinl€şen yıllık kirı bedelinin yüzde 6 sı kıdardır. Kesin Teminatın sihesi 31.12.2026 olacaldır. Teminat miktaıü ki_ra

artışı kadar yeniden hesaplanarak her yı| artınlacaldır.
l0. Biitün Belgeler ash veya noter tasdikli olacaktır.
ll. Postada Meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.
ılan olunur. !
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