
TARSUS BELEDİYB BAŞKANLIĞINDAN
ir,ax

Madde l-) Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Tekke Mahallesi 849 Ada l
parselde bulunan Cumhuriyet Mahallesi Sayman Caddesi No:20l2 adresindeki "Yaşam Boyu Spor Merkezi"
vasıflı taşınmaz 09l05120|8 tarihinde yapılacak kira ihalesi ile kiraya verilecektir.

Madde 2-) Kiraya verilecek taşrnmazrn niteliği, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati
aşağdadır.

SIRA
No Mahalle Adres Ada Parsel Türü Muhammen

Bedel (TL)

Geçici
Teminat

(TL)
İlıale
Tarihi

ihale
Saati

1 Tekke
Cumhuriyet

Mah. Sayman
Cd. No:20/2

849 l
Yaşam

Boyu Spor
Merkezi

4.800,00 l44,00 09.05.2018 11:00

Madde 3-) İhale 2. maddede belirtilen tarihe tesadüf eden gtin ve saatte Tozkoparan Zahit Mah. Kasım
Gülek Bulvarr Belediye tesisleri idari binada bulunan Belediye Enctimen Salonunda, Enci.imen huzurunda 2886
Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktrr.

Madde 4-) Taşınmaz malın kullanım siiresi tefriş malzemeleri alınıp, tesis işletilmeye başladıktan
itibaren 10 (on) yıldır.

Madde 5-) Geçici Teminat, tahmin edilen yıllık müammen bedelin Yo3' ii olup 144,00 (Yüzkırkdört)
TL dir.

Madde 6-) İhaleye girecek yfüleniciler geçici teminatlarını;
a) Nakit olarak yatıracak olanlar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliği veznesine

ihalenin yapılacağı gün ve saat 09:30' dan önce yatırması ve vezneden alınacak makbuzu teklif mektubu ile
birlikte dış zarfa koymaları gerekmektedir.

b) Banka teminat mektubu olarak verilecekse, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenen
bankaların vereceği ve 2886 sayıh Devlet İhale Kanunu'nun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş iki
yetkili tarafından onaylanmış şube veya Genel Müdilrlfüten teyitli ve SÜRESİZ olacaktır.

Madde 7-) Kesin teminat İhale bedelininYol'sı'dır.
Madde 8-) a) Yıllık üzerinden hesaplanan işyerinin kira bedeli, ilk yıl için yüklenicinin, ihalenin

uhdesinde kaldığının kendisine veya vekiline tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde kira sözleşmesi yapılırken
tahsil edilecektir. Aynı şartnamenin 30. Maddesi aşamasına gelindiğinde tutulan tutanağın tarihi kiranın
başlangıç tarihi olacaktır. Diğer yılların ait kira bedellerini ise ilk yıla ait kira siiresinin bittiği tarih son ödeme
tarihi olacak şekilde Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdtlrlüğü Gelir Yöneticiliği 'ne ödeyecektir.
Vadesinde ödenmeyen kira bedellerini 2|l07ll953 tarihli ve 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü
hakkında kanunun 51. Maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zamml uygulanır. (7 Ağustos 1994 tarih
ve 22014 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle değiştirilmiştir.)

b) İkinci ve müteakip yıllar kira bedeli, Bakanlık tarafindan açıklanan yeniden değerlendirme oranında
artırılacaktır.

Madde 9-) İhaleye katılabilmek için;
9.1- Gerçek kişiler
a) İhale katılım dilekçesi,
b) İkametgAh ilmühaberi,
c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
d) Geçici Teminat makbuzu aslı veya banka teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubunun aslı,
e) Şartname bedel makbuzunun aslı,
f) Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliğine kira, para cezası, Emlak, ÇTV vs.

borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazısı)
g) İhaleye katılan isteklinin noterden yılı içinde alrnan imza sirküsü,
h) İstekli adına ihaleye veköleten katılınıyor ise; istekli adına teklifte bulunacak kişinin;
- Noterden yılı içinde alınmış vekdletnamesi

- Noterden yılı içinde alınmış imza sirküsü,
9.2- Tiizel kişilerde;
a) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi

Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ttizel kişiliğin sicile kayıtlı
olduğuna dair belge



b) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak, kişi veya kişilerin;
b.l- Tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış yetki

belgesi veya vekaletname,
b.2- Noterden ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış imza sirküsü,
b.3- İkametgih ilmtihaberi,
b.4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
c) İhale katılım dilekçesi
d) Geçici Teminat makbuzu aslı veya banka teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubunun aslı,
e) Şartname bedel makbuzunun aslı,
f) Tüzel kişiliğin Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdtirlüğü Gelir Yöneticiliğine kira, para cezası,

Emlak, ÇTV vs. borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yıLzısı,
9.3- Kooperatif, Birlik, Dernek veya Vakıf ise;
a) Yetkili organlarından alınmış inşaat yaptm şartlı taşınmazma| kiralama yetkisini gösterir belge
b) Yetkili kılınan kişinin veya kişilerin
b.1- İkametgAh ilmühaberi,
b.2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
b.3- Noterden ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış imza sirküsü,
c) İhaüe katılım dilekçesi
d) Geçici Teminat makbuzu aslı veya banka teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubunun aslı,
e) Şartname bedel makbuzunun aslı,
f) Kooperatif, Birlik, Dernek veya Vakfın Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir

Yöneticiliğine kira, para cezası, Emlak, ÇTV vs. borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazısı,
9.4- Ortak girişim olması halinde yukarıda istenilen evraklarla birlikte noter tasdikli ortak girişim

beyannamesi,
9.5- Tefriş malzemelerinin teminini teminat altına almak için; Emanet hesaba alınarak bu şartnamenin 3l.

maddesinde belirlenen aşiımaya gelince İaop EDİLMEK ÜzBng 50.000,00 (Ellibin) TL,
1. Nakit olarak yatıracak olanlar Belediye Mali Hizmetler Müdtirlüğü, Gelir yöneticiliği veznesine,

yatırarak alınacak makbuzu dış zarfa koymaları gerekmektedir.
2.Banka Teminat Mektubu olarak verilecekse, Hazine ve dış ticaret müsteşarlığınca belirlenen

bankaların vereceği ve 2886 sayıh Devlet İhale Kanunun 27. Maddesine uygun olarak düzenlenmiş iki yetkili
tarafindan onaylanmış şube veya genel müdürlükten teyitli ve SÜRES|Z garka teminat mektubunu, dış zarfa
koymaları gerekmektedir.

9.6- 09105120l8 Tarihinde yapılacak ihale için, istenilen büttin belgeler ile birlikte Teklif Mektuplarını en
geç 09/05/2018 Çarşamba günü saat 09:30'a kadar, Tarsus Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdtirlüğü Kira,
Tahsis ve Satış Yöneticiliği 'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 10-) İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hakkındaki Yönetmelikte
belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici
temİnatı yatırmak şarttır.

Madde 1r-) 2386 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen kişiler bu ihaleye giremez.
Madde 12-) Muhammen bedele KDV nAlrİl, DEĞİLDİR. Tahakkuk eden KDV peşin olarak tahsil

edilir. İhaleyi alan yüklenici ihale sözleşmesini imzalarken ihale bedeli üzerinden İhale Damga Vergisini, İhale
Karar Pulunu ve Sözleşme Damga Vergisini peşin olarak yatıracaktır.

Madde l3-) Bu ihale ile ilgili şartname bedeli, 200,00 TL olup Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir
Yöneticiliği veznesine yatırılarak Tarsus Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacaktır. Şartname
ücretsiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira, Tahsis ve Satış Yöneticiliğinde incelenebilir.

ılan olunur.


