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    İhaleler   Kiralama İhalesi İlanı

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

Tar�h : 17/11/2015

K�ralama İhales� İlanı
Çekmeköy Beled�ye Başkanlığından;

1. Çekmeköy İlçe sınırları dah�l�nde mevcut 200 adet ve yüklen�c� tarafından yen� yapılacak 171 adet olmak üzere toplamda 371 adet reklam
ün�tes� üzer�ne reklam materyal� konulması �şlet�lmes� hakkı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’�nc� maddes�ne göre Açık Tekl�f Usulü �le 5
(beş) 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.

2. Şartname bedel� 400,00 TL (Dört Yüz Türk L�rası) olup, Çekmeköy Beled�yes� Emlak ve İst�mlak Müdürlüğünden satın alınab�l�r.
3. İdare, �hale gününe kadar, �lan ed�len �haleden vazgeçme hak ve yetk�s�ne sah�pt�r.

 

1. İHALEYE İLİŞKİN

      İhale tar�h�: 17.11.2015 saat:14:00 Beled�ye Merkez H�zmet B�nası 2. Kat Encümen Salonu

      Muhammen k�ra bedel�( aylık)   : 55.000,00 (Ell� beş b�n Türk L�rası ) TL+KDV

      Geç�c� tem�nat m�ktarı                : 19.800,00 (On dokuz b�n sek�z yüz Türk L�rası ) TL

5-  İhaleye katılmak �steyenler, tekl�fler�n� ve aşağıda bel�rt�len belgeler� (İhalen�n yapıldığı tar�h esas alınarak ger�ye doğru 6 (altı) ay �ç�nde alınmış

olmak şartıyla) �braz etmeler� gerekl�d�r.

     

1.   İhaleye Katılab�lme Şartları;

   A-Gerçek K�ş�lerden;

1) İkametgâh Belges�,

2) Nüfus Cüzdan Suret�,

3) Noter Tasd�kl� İmza Beyannames�,

4) Geç�c� Tem�nat Mektubu veya Makbuzu,

5) Tems�l durumunda; Noter tasd�kl� vekâletname ve vekâlet edene a�t noter tasd�kl� �mza s�rküler�,

6) Beled�yeye borcu olmadığına da�r belge,

     

B-Tüzel K�ş�lerden;

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�,   
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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 G�r�ş�mlerden;

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.

 

 

E- Yeterl�l�k �ç�n gerekl� belgeler

İstekl�ler; açıkhava reklam �şletmec�l�ğ�, şeh�r mob�lyaları (b�llboard, CLP, megal�ght, vb.) üret�m, montaj ve �şlet�m� konularında �hale tar�h�nden
ger�ye doğru en az 3 (üç) yıl ve halen faal�yet gösterd�ğ�ne da�r kamu veya kamu kurumu n�tel�ğ� taşıyan kurum ve kuruluşlardan alınmış belge
sunacaklardır.
İstekl�ler sermayeler�n�n en az 5.000.000.-TL (Beş m�lyon Türk L�rası) olduğuna da�r yetk�l� kurumlardan alınmış belgeler� sunacaklardır. Ortak
g�r�ş�m olması hal�nde ortaklardan her b�r�n�n asgar� şartları sağlaması gerek�r.
İstekl�ler, �hale tar�h�nden ger�ye doğru son 5 (beş) yıl �çer�s�nde en az toplam 15.000.000TL (On beş m�lyon Türk L�rası) tutarında c�ro yaptığına
da�r Yem�nl� Mal� Müşav�r ya da Verg� Da�res� tasd�kl� belge sunacaklardır (Gel�r-G�der Tablosu, Kar/Zarar Tablosu, vb.). Ortak g�r�ş�m olması
hal�nde �stenen şartları ortaklar b�rl�kte sağlayab�lecekler� g�b� ortaklardan b�r�n�n de sağlaması yeterl�d�r.

 

F-İhaleye katılacak olan f�rmalar �hale tar�h�nden b�r gün önce 16.11.2015 günü saat 14:00’e kadar,   

    �haleye çıkartılan reklam panolarından L�ghtbox ve Led Ekran har�ç olmak üzere (b�llboard, af�ş    

    değ�şt�r�c�l� megal�ght, af�ş değ�şt�r�c�l� b�llboard, CLP ve af�ş değ�şt�r�c�l� CLP) b�rer adet

    numuney�, Çekmeköy Beled�ye Başkanlık B�nası personel g�r�ş� önündek� gen�ş alanda çalışır     

    vaz�yette, tesl�m saat� bel�rt�lm�ş tesl�m belges� �le teşh�r edecekler; numune reklam panolarının

    kal�te ve estet�k yönler� oluşturulan tekn�k kom�syon tarafından değerlend�r�lecek, bel�rlenen gün

    ve saatte �hale şartnames� belgeler� �le tekn�k şartnames�ne uygun örnekler�n� get�ren f�rmalar  

    �haleye katılab�leceklerd�r.

 

 7- Geç�c� ve Kes�n tem�nat olarak alınacak belgeler

     Tedavüldek� Türk Parası, Bankalar ve Özel f�nans kurumlarının verecekler� süres�z tem�nat mektupları, Haz�ne Müsteşarlığınca �hraç ed�len

devlet �ç borçlanma senetler� veya bu senetler yer�ne düzenlenen belgeler (nom�nal bedele fa�z dah�l ed�lerek �hraç ed�lm�ş �se bu �şlemlerde

anaparaya tekabül eden satış değerler� esas alınır)

8- 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6’ncı maddes�ndek� k�ş�ler veya 83’üncü maddes�nde bel�rt�len yasak f��l ve davranışta bulunan k�ş�ler �haleye

katılamazlar.

9- İhaleye katılmak �steyenler�n, yukarıda bel�rt�len belgeler� �hale şartnames�nde bel�rt�ld�ğ� şek�lde hazırlayarak en geç �landa bel�rt�len �hale tar�h

ve saat�ne kadar, Çekmeköy Beled�ye Başkanlığı, Merkez B�nası 2’�nc� Katta bulunan Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları

gerekmekted�r. Bel�rt�len tar�h ve saatten sonra ver�len tekl�fler ve postadak� gec�kmeler d�kkate alınmayacaktır.
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10- Bu �lan kapsamında yapılacak olan k�ralama �şlemler�nde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümler� ve şartname hükümler� uygulanır.

11- İhale Kom�syonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca �haley� yapıp yapmamakta serbestt�r. Kom�syonun �haley� yapmama kararına �t�raz

ed�lemez.                                                                                 

                                                                                                                                

 

                                                                                                                            


