ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ
 

İhaleler



Çekmeköy Belediyesine Ait 2 Adet Dükkanın Kiraya Verilmesi

Tar h : 06/03/2018

Çekmeköy Beled yes ne A t 2 Adet Dükkanın K raya
Ver lmes
Mülk yet Beled yem ze a t Koçullu Mahalles , 4 pafta 213 parsel üzer nde bulunan “Çekmeköy Beled yes ne A t 2 adet Dükkan” 2886 Devlet İhale
Kanununun 45. Maddes gereğ nce ve şartnames uyarınca hale yoluyla 3 (üç) yıl süreyle Çekmeköy Beled yes , Beled ye Encümen nce 06/03/2018
tar h nde yapılacak hale le k raya ver lecekt r.

İş n nev

Çekmeköy Beled yes ne a t 2 adet dükkanın k raya ver lmes

İlçe

Çekmeköy

Tanınmış Semt

Çekmeköy- Koçullu

Mahalle

Koçullu

Cadde/Sokak

Koçullu Caddes No:25/A , 25/B

Encümen Kararı

Tar h: 13/02/2018 - Karar No: 83 ve 84

K ra Süres

3(üç) yıl

Pafta-Ada-Parsel

4 pafta, 213 parsel

Bşk. Değ. Kom. Rp.

Tar h: 03/01/2018 Sayı: 2 ve 4

İhale tar h ve saat

06/03/2018 tar h ve saat 09:30

Geç c tem nat

90,00 TL. (Doksan Türk L rası)

İhale usulü

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddes ne göre Açık Tekl f Usulü

İhale lan şekl

Beled ye İlan Panosu, web s tes , Gazete İlanı

Şartname bedel

100,00TL (Emlak ve İst mlak Müdürlüğünden tem n ed leb l r)

/

İhale kom syonu yer ve

2.Kat Beled ye Encümen Toplantı Salonu

adres

Beled ye Başkanlık B nası, Merkez Mah. P r Re s Cad. No:5 Çekmeköy

Sıra No

Dükkan No

Muhammen Bedel
(aylık)

Muhammen Bedel (yıllık)

Geç c Tem nat

1

25/A Dükkan

250.00 TL

3.000,00 TL

90.00 TL

2

25/B Dükkan

250.00 TL

3.000,00 TL

90.00 TL

İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler
İhale tar h nden ger ye doğru 6 (altı) ay ç nde olmak şartıyla;
A-Şahıslardan:
Nüfus Cüzdanı Suret (Noterden veya Muhtardan)
İkametgah Sened (Muhtardan)
Geç c Tem nat Makbuzu (Mal H zmetler Müdürlüğü) veya Tem nat Mektubu(l m t
dah l olacak ve süres z barel tem nat mektuplarının asılları le Banka tey t yazısı)
Noter tasd kl mza s rküler
Şartname alındı makbuzu
Mal H zmetler Müdürlüğünden onaylı borcu ( şbu belge hale tar h nden ger ye doğru en
çok 1 hafta ç nde alınmış olması gerekl d r) yoktur belges
B- Ş rketlerden:
İdare merkez n n bulunduğu yer mahkemes nden veya s c l ne kayıtlı bulunduğu T caret
Odasından veya sa r resm b r makamdan ş rket n s c le kayıtlı ve halen faal yette
olduğuna da r bu halen n lan tar h nden sonra alınmış b r belgey ha z olması
Ş rket n mza s rküler n n veya ş rket adına tekl flerde bulunacak k mseler n bu ş rket n
vek l olduğunu göster r noter tasd kl vekaletname
Geç c Tem nat makbuzu (Mal H zmetler Müdürlüğü) veya Tem nat Mektubu (l m t
dah l olacak ve süres z barel tem nat mektuplarının asılları le Banka tey t yazısı).
Tebl gat ç n adres b ld r m
Çekmeköy Beled yes ne borcu olmadığına da r Mal H zmetler Müdürlüğünden onaylı
borcu ( şbu belge hale tar h nden ger ye doğru en çok 1 hafta ç nde alınmış olması
gerekl d r) yoktur belges
Şartname alındı makbuzu
Dernek se, karar defter fotokop s
Dernek tüzüğü - yetk belges
1.Geç c tem nat olarak kabul ed lecek değerler;
a.Tedavüldek Türk Parası
b.Mal ye Bakanlığınca bel rt lecek bankaların verecekler süres z tem nat mektuplarıdır.
2.İhale Şartnames Emlak ve İst mlak Müdürlüğü’nden tem n ed leb lecekt r.
3.İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nc Maddes gereğ nce Açık Tekl f Usulü uygulanmak suret yle yapılacaktır. Beled ye haley yapıp
yapmamakta, b r bölümünü veya tamamını yapmakta ve uygun bedel tesp tte tamamen serbestt r.
4.2886 sayılı devlet hale yasasının 6 ncı Maddes nde sayılanlar haleye katılamazlar. Bu yasaya rağmen haleye g ren n üzer ne hale yapılmış
bulunursa hale bozularak geç c tem natı, sözleşme yapılmışsa bozularak kes n tem natı gel r kayded l r.
5.Sözleşme le lg l her türlü verg , res m ve harç, karar pulu vb. d ğer g derler le b rl kte alıcıya a tt r.
6.İhale üzer nde kalan şahıs veya ş rketler süres çer s nde sözleşme yapmadıkları takd rde geç c tem natları bütçeye gel r kayded l r.
/

İLAN

OLUNUR

/

