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Kurumumuz Giimrtik Hant Restoran, Sauna ve Hamam Birimini Bedeli Karqrhfr igletmeciye Kiraya
verilmesi 2886 sayrh Devlet ihale Kanunun 45 maddesine gore Agrk Teklif usriii yontemiyle agagida
belirtilen tarih ve saatte ihalesi yaprlacaktrr.

l.1.idarenin
a)

Adresi

$ANLIURFA

: Camikebir Mahallesi 17. Sokak No:3 Siverek

Numarasr
: 414 5521200- 414 5521027
Adresi
: bilgi@Siverek.bel.tr
adr Soyadr unvanr : Ziilfiikar Koyunsever Emlak ve istimlak Miid.V.

b ) Telefon-Faks

c ) Elektronik Posta

ilgili Personelin

l.2.Istekliler,ihaleye iliqkin bilgileri yukandaki adres ve numaralardan gorevli personelle irtibat
ku.rmak suretiyle temin edebilirler.

2.Ihale

konusu

:

Niteli[i, tiirti ve miktarr

: Gtimriik Hanr Restoran, Sauna ve Hamam Birimini Bedeli
Karqrh$ igletmeciye Kiraya verilmesi.
b ) Yaprlacafr Yer
: Gtimrtik Hanr Restoran Sauna ve Hamam Birimi Siverek
c ) igin Siiresi
: Sozlegme imzalandr[r tarihte baglar, 3 yrl sonra sona erer.
a)

3.ihalenin

c) Yaprlacalr yer

:

: Camikebir Mahallesi 17.Sokak No:3 Belediye ihale Toplantr

Odasr Sivereld$ANLIURFA

b) Tarihi-Saati

:28.11.2018

- 14.00

4.ihaleve katrlabilme sartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik deEerlendirilmesinde uvsulanacak

kriterler:

A. Gerqek Kiqi ise Ttirkiye'de Tebligat igin Kanuni ikametgih

Belgesi veya
Adres Beyanr Belgesi
B. Tiizel Kigi ise Tiirkiye'de Tebligat igin Adres Beyanr Belgesi
C. Mevzuatr gereli kayrth oldufu Ticaret ve/veya Sanayi Odasr ya da ilgiti Esnaf
ve SanatkArlar Odasr belgesi;
a. Gergek kiqi olmasr halinde, ilgisine gore, Ticaret ve/veya Sanayi Odasrna ya da
ilgili Esnaf ve SanatkSr siciline kayrth oldufunu gosterir belge,
b. Ttizel kigi olmasr halinde, ilgili mevzuatr gerefii kayrth bulundufiu Ticaret
velveya Sanayi Odasmdan, ttizel kiqili[in odaya kayrth oldulu gosterir belge.
c. Tiizel kigi olmasr halinde, ilgisine grire tiizel kigilifin ortaklan, tiyeleri veya
kuruculan ile tiizel kigiligin yonetimindeki gorevlileri belirten son durumu
gosterir Ticaret Sicil Gazetesi bu bilgilerin tamamtnln bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmamasr halinde bu bilgilerin ti.imtinii gostermek iizere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gcisteren belgeler,
d. Vekaleten ihaleye katrlma halinde vekil adrna dtizenlenmig ihaleye katrlmaya
iligkin noter onaylt vekaletname ile vekilin noter tasdikli imzabeyannamesi,
e. isteklinin ortak giriqim olmasr halinde, bu maddede yer alan 1aj,6;,1c; ve (d)
bentlerinde istenilen belgelerin tamamlnl sunmasr ve ig ortakhlr beyannamesi
suntnasl gerekir. (Ihale tizerinde kaldrgr takdirde noter tasdikli ortakhk
sozlegmesi verilir.)
D. imza sirktileri vermesi,
a. Gergek kiqi olmasr halinde noter tasdikli imza sirkiileri,
b. Tiizel kigi olmasr halinde, ttizel kiqili[in noter tasdikli imza sirkiileri,
B. Muhammen Bedelin 7o 3'[ orantnda gegici teminat vermesi,
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ilgili

F.

mevzuata gore gegerli banka teminat mektubu verilecek veya Siverek belediyesi
Mali Hizmetler Miidiirliigiine yatmlacaktrr.
isteklilerin ortak giriEim olmasr halinde bu gartnameye ekli ornele uygun ortak

girigim beyannamesi ile ortaklarca imzah ortakhk sozleqmesini vermesi (ihale
i.izerinde kaldrlr takdirde noter tasdikli ortakhk s<izleqmesi verilir. Ayrrca grubun
btitiin ortaklan idare ile yapacaklarr ihale sozlegmesini qahsen veya vekilleri
vasrtasryla imzalay acaklardrr. )

G. ig Deneyim Belgesi: isteklilerin ihale tarihi itiban ile

en

az2 (iki) yrlhk yiyecek

sektori.inde Ktilttir ve Turizm iqletme belgesi sahibi olmak.
(Teklifin, iq ortakhfirna ait olmasr halinde, iq deneyim belgesi pilot ortak tarafindan

sunulacaktrr.)
gorme belgesi (omek 1)
2886 sayrh yasaya gore yasakh olmadr[rna dair Taahhiitname
Ihale $artnamesi (Her sayfasr Ad-Soyad-Firma Unvanr yazrlarak kagelenerek
imzalanmrq ve zarf igine konulmug olmahdrr.)
Teknik $artname (Her sayfasr Ad-Soyad-Firma Unvanr yazrlarakkagelenerek
imzalanmtE ve zarf igine konulmug olmahdrr.)
ihale dokiimanr Satrn ahndrlrna dair Dekont/Tahsilat Makbu zu/Fatura.
$ekli ve igerifi idarece belirlenen ihale dokiimanrnda yer alan Teklif Mektubu.

H. Yer

i.
J.

K.
t

.

M.

5. ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.
6. Ihaleye katrlabilme gartlarr ve istenilen belgeleri igeren ihale Dosyasrnr almak isteyenler Siverek
Belediyesi Mali Hizmetler Miidiirliigiine 200,00 TL yatrrarak ihale Doktimanrnr mesai saatlerinde
Siverek Belediyesi Emlak ve istimlak Miidi.irltifirimiizden temin edebilirler.
7. Teklifler 28.11.2018 tarihi, saat 14:00' e kadar Siverek Belediye Bagkanh[r Yazr iqleri

Miidiirliigiine teslim edilecektir.
8. istekliler tekliflerini ve eki ihale dokiimanlannr doldurup kaqeleyip imzaladrktan sonra teslim
edeceklerdir.
9. Verilen tekliflerin gegerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren enaz90 takvim gtni.i olmahdrr.
10. Muhammen Bedel I (bir) yrltrk_65.000100 rl + KDV,dir.
11. ihalemiz 4734 sayrh Kamu ihale Kanunu hiikiimlerine tabi de[ildir. (Yasak fiil ve
davranrglar harig)
12. Iq bu ilan 2 sayfa ve 12 (on iki) maddeden ibaret olup idareyi ve isteklileri bafilar.
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