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TAŞKöPRü KAYMAKAMLıĞı
Köylere Hizmet cötürrne Birliği
Mülkiyeti ilçemiz Köylere Hizmet GÖtiirme Birliği Başkanlığına ait Tabakhane Mh. l 14 ada , l l
Butik
parselde bulunan Tesciiıi oelibeyoglu Konağl Anütlar kurulundan onaylı pğe dahilinde Restoran , kafe !e
ihale
Birliği
Hizmet
Götürme
yayınlinan
Koylere
Gazetede
Resmi
itele olarak işletilmesi amacıyla zdsoo ,uy,L
yönetmeliği,;in l8. Maddesi gereğince Açık iha1e Usulü ile ihale edilerek kiraya veriIecekıir.

l- İdarenin
a)

Adresi : Cumhuriyet Cd.Belediye

b) Telefon ve faks numarası

:

4|7 |0

İş

Hanı Kat : l Taşköprü

63

c) Elektonik posta adresi (varsa) : taskoprukhgb37@hotmail,com
2-Kiraya verilecek taşınmaztn

iüi
ilçesi
Mahalle/Köyü
Mevkii
Yiizölçümü
Cinsi
Niteliği

:kastamonu
:
:

:

Taşköprü
Tabakhane Mahallesi

ll4ada- ll

:ll30m?

parsel

:3 katlı konak

: l I3o m2 3 kath konağın işletilmesi

3-İhaIenin
a)Yapılacağı Yer: Taşköpru Köylere Hizmet Götürme

biTarihi vrsaati : z8n7 n07l Çarşamba

4-Kiraya verilecek Taşınmazın
a)silresi

Birliği Toplantı salonu

günü Saat: 11:00

:

t0 (On) yıl

konağın işIetmesi giriş, 2,
S_Yukarıda yazılı bulunan ,Tabakhane Mh. l l4 ada ve l1 parselde bulunan 3 katll
Yıl
lçin Kira Bedeli idarenin
ilk
olarak
çahşnrılmak şartıyla
kat restoran ve cafe , 3. katln ise butik otel
eşit taksitle ödenmek
halinde
dönemler
aylık
bedellerijse
ylllar
kira
u.lirı"aiği ayllk eşit taksitle, müteakip
Yönetmeliği,nin l8,
ihale
Birliği
Götürme
Himıet
Köylere
yay,nıanan
)€sod say,ı, Resmi Gazetede
kiraya verilecektir,
\,l"aO.rİ e"r.gi;. açık İhale Usulü ile i-halesi yapılarak, l0 (On) yıl süre ile

iri"

6-ihaleye katllabilme şartlarl v€ yeterlilik kriterl€ri ile istenilen belgeler:
sunmaları gerekir:
cı_i-İİ"'ıiıiı.iin ihaleye katılabilmjeri için aşağtda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında

Madde 6- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
kapsamında sunmaları gerekir:
6.1_isteklilerin ihaleye katllabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri
numarası ile elektronik posta adresi,
a)Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için İeIefon numarası ve faks

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası Belgesi,
Ticaret velveya sanayi
l_Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
Ticaret velyeya sanayi
Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tiizel kişiliğin siciline kayıtIı bulunduğu
sicile kayıtlı o|duğuna dair
odasından ihaleye ilişkin ilk iIanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzeI kişiliğin
2_

belge.

lmza Sirküleri,
c) Teklifvermeye yetkiIi olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya
l-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

veya kurucu|arl ile tüzel
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklarl, üyeleri
Gazetesı veya bu hususları
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil

2_

1

tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale Yönetmeliğinin 11. Maddesinde olup Bu Şartnamenin 8
inci maddesinde yer alan (a), (b), (c),(ç) (d), (e),(f) (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda

olunmadığına ilişkin taahhütname,
e) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

bedelinin %3 oranında geçici teminat
Veya Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliğinin 29.Maddesinde geçici teminat olarak kabul
edilen değerler.
f) Yüklenicinin Yllhk tutar üzerinden Vermiş olduğu kiralama

g)

Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adlna katllan kişinin noter tasdikliVekaletnamesi ile

noter tasdikli imza beya nnamesi.
h) isteklinin ortak girişim olmas| halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığl
beya nnamesi.

Tüzel kişi istekli taraflndan sunulan iş deneyim belgesinin aynl tüzel kişinin yarlslndan fazla
hissesini 5ahip ortağlna ait olmasl halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye
ı)

kullandlrılmayacağına ilişkin taahhütname
i)

ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname

j)ortak Birİşimlerde ortak girişimi oluşturan gerçek Ve tüzel kişilerin (b), (c), (d), (j}ve (k)
bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.
k)Teklif mektubu , bir zarfa konulup kapatlldlktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı , soyadıveya
ticaret unvanl ile hangi işe ait olduğu yazılır.zarfın yaplştlrllan yeri istekli taraflndan imzalanlr,kaşesi
veya mührü basıhr.Bu zarf geçici teminata ait allndl Veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katllabilme
olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatlllr.D|ş zarfln üzerine
şart|

isteklinin adı veya soyadl veya ticaret unvanl ile tebligata esas olarak göstereceği aclk adresive
teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
l)3308 sayılı Meslek eğitim Kanunu tarafından Verİlen Ustallk belgesi
m)Yerli istekli belgesi.

n) ihale dokümanın Satın aItndığüna dair belge . ihale dokümanına Taşköprü Köyl€re Hizmet cötürme
olarak bakiüabilir. ihaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları
Birliği,nden ucretsiz
-

;#i;.

iı,uı*

dökümanı 600,00

TL

karşılığı

verilmektedir,
Halk
Taşköprü
Birliğinin
Götürme
Hizmet
ihaıeye kat,ıacaı.lar, ihale dokümanının bedelini Taşköprii köylere
yattrmak
zorundadır,
Bankasında bulunan l60000l8 nolu Hesabına

o_Teklifler ihalenin yapllacağl saate kadar Taşköprü

ilçesi köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosuna

yapllacak
veya ihale komisyonuna verilebilir. iadeli taahhütlü posta vasltasly|a veya benzerı şekilde
müracaatlar değerlendirmeye alInmayacaktır
bir zarfa konulup kapaıldıktan sonra
7_a) Açık ihale us-ulünde teklifler yazılı olarak yapılır. TekIif mektubu,
yazılır. Zarfın yapŞtınlan yeri
zaiiın iızerine isteklinin adı, soyadı veya ticare; u;vanl ile hangi işe ait oldu ğıı
alındı veya geçici teminat,
ait
teminata
zarfgeçici
Bu
basılır.
veyi
mühru
l.t.lli turur,no- i.zalanır, kaşesi
zarfa konularak kapatılır,
ikinci
bir
birüikte
diğer
belgeü;rle
istenilen
ollu1,
u.ig"ri ,e ihaleye katılabilme şa.t,

adresi ve
isteklinin adı ve soyadı veya tica..irnuunl ile tebligata esas olarak göstereceği açık
teklifin hangi işe ait olduğu yazllır.

o,ş?.ın ur..in.
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b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belinilmesi, teklifedi]en bedelin
rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılmasü, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve
teklifmekfubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyIe yetkili kişilerce imzalanmıŞ olması
zorunludur. Bunları karşılamayan ıek|ifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır- Teklif mektuplarının isıekli
taıafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
teklifedilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılmasl zonınludur. Bunlardan herhangi birine uygun
olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya dUzeltme bulunan teklifler ıeddedilir ve hiç yapılmamıŞ sayılır.
8 - ihaleye sadece yerli istekliler katılabileÇektil.
9- İşletme açıIması halinde ilgili kurumlardan izin alınması şarttır.

!0_ihale sahası işleticiye mevcut tesisle birlikre kiraya verilecek olup idare tarafından belirtilen alanlarda Kiracı
tarafından yaptırılması düşünülen hemen her türlü mUştemilat İdaremiz ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluyla
mutabık olmİk kaydıyla Kurum ve KuruluşIarca belirlenmiş teknik izah nameler ve şartnameler dahilinde
verilen kriterler çerçevesinde gerekli izinler alındıktan sonra doğal yapıyı bozmayacak şekilde ilgili Kurum ve
Kuruluşlann onayına müteakip yapılabilecektir. İşletici kira süresi içerisinde yapacağı ilaveler için idareden
ayııca izin alacak ve bu ilavelerden dolayl idareden hiçbir bedel talep etmeyecektir. Kiracı yapacağı tesisler ve
müşıemilatlar için izin alınması gereken diğer kurumlardan gerekli izinleri almadan yapıma başlayamaz.
l

l-Kiralamaya ait her tiirtü vergi, Resim, Harç, Sözleşme

l2- Diğer hususlar sözleşme ve şartnamesindeki gibidir.

,

KDV vb. giderler alıcıya aittir.

t3- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
!4_ Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara tabii olmaylP, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede
yaylnlanan köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetm€liği hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp
yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
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