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Kilimli İlçesi Göbü Köyü'nde bulunan l08 ada 15 parsel numarah 1.189,30 m2 yih
ölçiimlü Hazineye ait taşınmaz "karadeniz kıyı protokolü'; kapsamında on yıllığına ( 1oyıl
siireyle) Milli Emlak Genel Müdürlüğü genel yazıları ile valiliğimize verilen yetki
kapsamında Valilik Makamının olurlan ile Köylere Hizmet Götiirme Birliğimize (KIİGB)
kiralanmıştır. Bu şartnamenin konusu taşrnmaz iizerinde Birliğimiz yardımı ile yapılan (80
m2 kıl çadın olmak iizere 95,60 m2 açık ve yan açık alanlı kısım, 4 kabinli WC, 25 m2
erkek-kadın mescit dahil ) Çay Bahçesi Binası, gerçek ve tiizel kişilere 2886 Sayılı Devlet
Ihale kanununun 5l. Maddesi gereği pazarlık usulü ve şartnamesi uyannca üç (3) yıl süeyle
kiraya verilecektir.

1- İhalenin yapılacağı yer: Kilimli Kaymakaml!ğı toplantı sa|onu
2_ Adres: Merkez MahalIesi Karaelmas Cad. no: l7/A

Telefon: (0 372) 2600119 Faks: (0 372) 2600110
e_posta: Kilimliozelidare@hotmai l.com

Mıdde 3-ihaleye iştirak etmek isteyenler ihale saatine kadar istenilen belgelerle Birlik
Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Madde ,!İhaleye iştirak edeceklerin 24.|0.2022 günü saat 14:00' a kadar teklif dosyalannı
Birlik Başkanlığına teslim ederek hazır bulunması gerekmektedir. Saat 14:00' dan sonra teklif
alınmayacaktır.
Kira rerilecek

Madde 5- haleye iştirak etmek ist€yenler;
ı. Tebligat için adres beyanı ve ayTıca irtibat için telefon ile varsa faks numarası ile

elektronik posta adresi.
b. İkametg6h senedi ve ashnı ibraz etmek şartıyla Nüfus Cüzdanı ömeğini,
c. Mevzuatı gereği kayıth olduğu Ticaret velveya Sanayi odası veya Meslek odası

Belgesi,
d. Tüzel kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,

tilzel kişiliğin sici|e kayıtlı olduğuna dair belge,
e. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirkü|eri

(noterden),
f. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
g. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tiizel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları

ile tiizel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,

h. Tüzel kişilerin odaya kayıtlı olduklanna dair belge ve bu tiizel kişiler adına ihaleye
gireceklerin, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, noter tasdikli
yetki belgesini ve imza sirkülerini,

i. Vekileten ihaleye gireceklerin ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda
alınmış, noter tasdikli vekiletname ömeği ile imza sirkülerini,

j. Gerçek veya ttizel kişilerde; en az 2 yıllık işletme ruhsatı,
k. Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu,
l. Şartnameyi satın aldığına dair dekontu,
m. Vergi ve Sigorta borcu olmadığına dair belge,
n- İhaleden yasaklı olmadığına dair belge,
İhale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığma (Birtik Enciimeni Başkanlığına) 1ukanda

belirtilen belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.(Geçici Teminat ve Şartname Bedeli İdaremizin T.C.
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Ziraat Bankası Kilimli Şubesi nezdindeki IBAN: TR 85 0001 0004 5473 3317 0350 02 nolu hesabına
yatınlabilir.)

Madde 6-İhaleye iştirak etrnek isteyenler, tiizel kişi olmayıp, kendi adına ihaleye girmeleri
halinde, sadece (a), (b), (f), (), (k) maddelerinde istenen belgeleri ihale saatine kadar ihale
Komisyonu Başkanlığına @irlik Başkanlığına) vereceklerdir.

Madde 7-İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dahilinde Kilimli Köylere Hizrrıet Götiirme
Birliği Başkanlığından 400,00 (DÖRTYÜZTL) karşılığı satın alınabilir ve aynı adreste görülebilir.

Madde 8-Posta ile yapılan başıurular kabul edilmez.
Madde 9-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
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