
TANOBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAşINMAzIN KiRAyA vERiLMESi irıa,ı,n iuNı

l- iHnı,n usuıü:
İhale ZSg6 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereği tahmini muhammen bedelden Açık
İhale usultl ile Mülkiyeti Belediyemize ait bulunan Tokat İli Erbaa İlçesi Tanoba/Akkoç Mahallesi
|27 ada l nolu parselde bulunan Köy Konağı Tanoba Belediye Encümeninin07.02.2020 Tarih ve
2020106 Nolu Encümen kararına istinaden 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2- TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEçiCi TEMİNAT VE şARTNAME BEDELLERİ rvıixraRı:

SI
RA
No

ILVILÇESİ
KÖY/

MAHALLE ADET ciNsi
raunıiNi
nBnBı,i
AYLIK

GEÇİCİ
TEMİNATI

ŞARTNAME
BEDELİ

l-
Tokat Ili Erbaa

İlçesi Tanoba/Akkoç
Mahallesi |27 Ada l

Parsel

l kahvehane
150.00TL
(YüzelliT
ürklirası)

162,00 TL
(Yüzaltmışi
kitürklirası)

50,00 TL

s- irraı,oNiN yApILACAĞı yER VE TARiH:
Tanoba Belediye Başkanlığı Meclis ve Encümen Toplantı Salonunda 2l Şubat 2020 Cuma günü
Saat: 14.00'da Encümen huzurunda yapılacaktır.

a_ iıraı.pyn GiREBiı,vıB şARTLARI:
İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) Kanuni ikametgAh olması;
B) Türkiye'de Tebligat için adres göstermesi.
C) lmza sirküleri vermesi;
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri( Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı

tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri
Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

c) Ofiak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)
fıkraIarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

D)İstekliler adına veköleten ihaleye katılını yor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
Vek6letnameleri ile vekAleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi
(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk
konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

F) Şartnamenin 7 inci maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi;
G) İsteklilerin ortak girişim olınası halinde bu şartnameye ek|i örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile

ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık
sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri
vasıtası ile imzalayacaklardır.)

H) Şartnamenin 13.Maddesinde yazılı esaslara göre teklif verilmesi.

5_ irıaı,B KoNUSU şARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ yBn:
İhale konusu şartnameler İlan metnimizin 2 inci maddesinde belirtilen miktardaki para;rı. yatıranlara
Tanoba Belediyesi Muhasebe Müdürlüğünden verilecektir. 0.356 778 82 57
Adres: Tanoba Beldesi Çankaya Mahallesi Şehit Er Adil Doğan Cad. No:l0 Erbaa/TOKAT
İrtibat kurulacak ilgili Personel: Bilal KESKİN , Şef
İhaleye girecek İsteklilerin geçici teminatlarını yatırmal?,l! ve şartnameleri almaları şarttır.
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