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    İhaleler   Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Kurulumu ve Kiralanması İlanı

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

Tar�h : 28/02/2019

Elektr�kl� Araç Şarj İstasyonları Kurulumu ve K�ralanması
İlanı
Beled�yem�z sınırları �çer�s�ndek� Beled�yem�z�n mülk�yet�nde bulunan, Beled�yem�z�n  hüküm ve tasarrufu altındak� alanlar üzer�ne, Elektr�kl� Araç Şarj

İstasyonları  Kurulumu yapılması ve kurulum yapılan alanların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’�nc� maddes�ne göre Açık Tekl�f Usulü �le 10 (on)

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.

1. Şartname bedel� 100,00 TL (Yüz Türk L�rası) olup, Çekmeköy Beled�yes� Emlak ve İst�mlak Müdürlüğünden satın alınab�l�r.
2. İdare, �hale gününe kadar, �lan ed�len �haleden vazgeçme hak ve yetk�s�ne sah�pt�r.
3. İHALEYE İLİŞKİN

İhale tar�h�: 28.02.2019saat:09:30 Beled�ye Merkez H�zmet B�nası 2. Kat Encümen Salonu

Muhammen k�ra bedel� b�r yer �ç�n( aylık):55,00 (Ell� Beş Türk L�rası ) TL+KDV

Muhammen k�ra bedel� On yer �ç�n( aylık):550,00 (Beş Yüz Ell� Türk L�rası ) TL+KDV

Geç�c� tem�nat m�ktarı:198,00 (Yüz Doksan Sek�z Türk L�rası ) TL

İhale Usulü :2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 45’�nc� maddes�ne göre Açık Tekl�f Usulü �le yapılacaktır.

4.İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

            2886 sayılı Kanunun 6. maddes�nde yazılı k�mseler �le 83. maddede bel�rt�len f��l veya davranışlarda bulundukları anlaşılan şahıslar gerek

doğrudan gerekse b�r vasıta �le İhaleye g�remezler. Bu yasayı saymayarak �haleye g�renler hakkında �se üzerler�ne �hale yapılmış bulunsa dah�, �hale

bozularak geç�c� tem�natları ve mukavele yapılmış �se mukaveleler� feshed�lerek kes�n tem�natları �rat kayded�l�r.

5.İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER

            İhalen�n yapıldığı yıl �ç�nde alınmış belgen�n aslı veya noter tasd�kl� suret� olmak kaydıyla;

A. GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- İkametgâh belges� ve tebl�gat �ç�n adres beyanı,

2- Nüfus cüzdan suret�,

3- Noter tasd�kl� �mza beyannames�,

4- Geç�c� tem�nat mektubu veya makbuzu �le şartname ve ekler�n�n satın alındığını göster�r belge.

5- Tems�l durumunda Noter tasd�kl� vekâletname ve vekâlet edene a�t �mza beyannames�,

6- Ortak g�r�ş�m olması hal�nde Noter tasd�kl� Ortak G�r�ş�m Beyannames�.

7- İdare ve �stekl�ler tarafından onaylı “Şartname”

8- Beled�yeye borcu olmadığına da�r belge

B. TÜZEL KİŞİLERDEN:
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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�,

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�,

6- Geç�c� tem�nat mektubu veya makbuzu,

7- Tems�l durumunda; Noter tasd�kl� vekâletname ve vekâlet edene a�t İmza Beyannames�,

8- Beled�yeye borcu olmadığına da�r belge,

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

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.

6.TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİH

-İstekl�ler tekl�fler�n� en son 28/02/2019 tar�h�nde saat 09:30’a kadar İhale Kom�syon Başkanlığı’na   tesl�m edeceklerd�r. Postada meydana

geleb�lecek gec�kmeler d�kkate alınmayacaktır.

-İhale Kom�syonu gerekçes�n� kararda bel�rtmek suret� �le İhaley� yapıp yapmamakta serbestt�r.

-Kom�syonların İhaley� yapıp yapmama kararına �t�raz ed�lemez.                                                                            

                                                                                                                                           

İLAN OLUNUR.


