
MUĞLA KENT HİZMETLERİ İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET İŞLETMECİLİK İLETİŞİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

(Fethiye llçesl Keslkkapı Mahallesi 1007 ada~5 parselde bulunan 85,00 taşınmazı 2886 sayılı Devlet Ihale'Kanununun 45. Maddesine İstinaden Açık

Arttırma Usulü İle 3 yıl süre İle kiraya verilecektir.
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1 Fethiye Kesikkapı 1007 5 Çay Ocağı-Büfe 85 m= 2.000,001 60,001

1-lhale 29/06/2017 Perşembe günü saat 11:30'da İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2-Çay Ocağı-Büfe bir yıllık kira muhammen bedeli KDV dahil 2.000,00 (iki Bin Türk Lirası]

3-lhalenin Geçici Teminatı SO.OOt (Altmış Türk Llrası)'dır.

A. GERÇEK KİŞİLERDEN

1. İkametgâh Belgesi,

2. Nüfus Kayıt Örneği,

B. TÜZEL KİŞİLERDEN

1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir

makamdan alınmış tüzel kişinin sicliine kayıtlı olduğuna dair belge,

2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin İmza beyannamesi ve dernekler İçin dernek

tüzüğünün onaylı sureti.

C. ORTAK BELGELER

1. Geçici teminat mektubu veya makbuzu

2. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

3. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

5. Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınacak kira/ecrimisil/işgallyeborcu olmadığına dair belge,

6. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu olmadığına ilişkin ihale tarihinden önce 15 gün içinde alınmış belge,



7.lhalenin yapıldığı ay içerisinde Türkiye geneli için alınmış kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dairborcu yoktur kâğıdı.

8. Vergi Dairesinden Borcu olmadığına dair İhale tarihinden önce 15 gün içinde alınmış belge,

9. Şartname alındığına dair makbuz. (Şartname bedeli olan 100,00 (YüzTürk Lirası)'nın MUTTAŞ'ın belirlediği hesaba yatırılacaktır.)

MUĞLAKENT HİZMETLERİ İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET İŞLETMECİLİK İLETİŞİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

D) Ortak Girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri

belgeler istenecektir.

E)Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti

Konsolosluklannca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli

tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

F)lhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, İhalenin yapılış tarzına ve sonucuna İtiraz

edemezler.

G)Kiralananın kira bedelleri, aylık olarak her ayın (sözleşme günü) günü mesai saati sonuna kadar MUTTAŞ' a ödenir. Sözleşme günü mesai saati sonuna

kadar ödenmeyen kiralara ilgili mevzuat gereğince aylık kira bedelinin %10'u oranında günlük ceza uygulanır.

H) İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 28.06.2017Çarşamba günü saat 17:00'a kadar Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticaret

işletmecilik iletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir

I) 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.

İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz

edemezler.


