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KIRKLARELi ir özsı iıannsiNnrN DuyURULuR

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup 30 (otuz) ylllığıııa idaremize tahsis edilerek irtifak hakkı

veıilen. Kırklareli Merkez Karakaş Mahallesi 684 ada, 4 parselde kayıtlı 25.451,00 m]

yüzÖlçünrlii taşıırmaz üzerinde buIuıraı] 705,00 ın] yüzölçüınlü Gar Binası; kafe/reslaufant ve yöresel

İırtinleriıı satüş yeri olarak 3 (üç) yıl süreliğine, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunun 45,nci maddesi

gereğiııce eçİıı-retıif 1arttırmaj Usulü ile ihale edilmek suretiyle kiraya verilecektir. lhaleye iliŞkin

ayrıııtllı bilgiler aşağıda yer almaktadıı

ı. iDARENiN:
a) Adres i

b)
c)

Telefoır ve Faks Numarası
Elektıonik posta Adıesi

: Karacaibrahim Mahallesi l00. Yıl no:25 Merkez /

KIRKLARELi
: 0 (288) 2l4 89 84 , ZI4 l 0 53 / 0 (288) Z|4 89 8I

: ırıalilıizrretler]9,'ı)lıotnıai].con,ı

2. İHALEYE KONU TESisİN NiTELiĞi, YERİ, YüZöLçüııü vB KoNUSU:

kaydı

oıray lı

ı. iHır,rxiN:"' 
,l-'vup,lr.ue, v., :il Özel idaresi yazı işleri Müdürlüğü, Karacaibrahim Mahallesi Mecidiye

Sk. No:67 Merkez l KIRKLARELI
b) Tarih ve Saati :27.03.2O23 Pazartesi Saat 10:00'da

4. ilıALEYİ KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR:

"J 
İar".ir. borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden aldığı borcu yoktur yazısı,

U) İtıule taıihi itibariyle SGK ve Vergi borcu olmadığına dair belge,

HAl.ıaYE KATILACAKLAıtrN VI]RMEsi (;F:,ltEKEN BnL(;ELEl{:

. Gerçek kişi olması halinde temin edilecek belgeler:

a) T.C. Kimlik Numarasını lç*İ,-"Ul* 
-l,"v,'lrnegi 

belgesi, onayh ikametgih adresi, adli sicil
5.i

1

belgesi (e- devlelten alınan belgelerde geçerliolacaklır,) 
,

b) Türkiye.de tebligat için ,ar"r,i"ö, iu?v,rnda lelefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin

be|irtilnıesi gerekmektedir,) __:^ :l.^l..,_ Lai,ImAvA ili§kin lıoter
c) Vekalet€n ihaleye katılma lraliırde, vekil adına dtlzeırlenmiş, ilıaleye katılmaya ilişkin ırote

vekaletırame ile vekilin noter tasdikli imza beyanııamesı,

,ll ranl,, ihalelerinden yasaklı olmadığına dair beIge,

.İ jj,uİ. aol,.ti.unlarının her sal fası imzalanacak,

fl ilanda belirtilen Xl geçi"i t"ınİnuİ;;;;;;;", geçici teminat mektubu veya geçici teminat

makbuzunun u,l, (r,*inut ,lİruİ,"J" l1,1' lçİ süresiz şartı aranacak ve baııka teyit yazülı

olacak)
91 lhale doktlmanıır idareden satın alındığına dair onaylı belge, (Dekont veya makbuz)

S.No
Taşınmazın
Bulunduğu

Yer
Cinsi

Yüzölçümü
(m')

Muhammen
Kira Bedeli

(Aylık)

Geçici
Teminıt

Bedeli (%J)

Kira
Süresi

I

Eski Gar
B iırası

kafe/restau rant
ve yöresel

ürünlerin satş
yeri

705,00 34.450.00._TL l2.402,00,-TL 3 Yıl t 0:00

2. Tüzel kişi olması halinde temin edilecek belgeler:

'' ;;i;;;iit;ft," y:,,$j},l:li[,r;;ıŞlŞtjliilİi:l;,., kişiıigin yöneıimiııdeki

b) ilgilisiüle göre tüzel kışıılgı

I

i haıe
Saati



görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir

Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu hususları teşvik edeır belgeler,

c) Türkiye,de tebligat için adres beyanl (beyanda telefon, faks ve varsa elektfonik posta adresinil]

belirtilmesi gerekmektediı)
d) ilgili Makaünlaldan alırmış faaliyet belgesi.-e; -Vekateten 

ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin ııoter

onaylı
vekaletııame ile vekitin ııoter tasdikli imza beyannamesi.

f) Kamu İhalelerinden yasaklı oImadığııra dair belge.

g) Dernek, Birlik, Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetki belgesi, karar defterinin ve tüzüğüniin

as lı
veya noter tasdikli sureti, yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler iÇin dernek

lüzüğünOn onaylı sureti.
h) İhale dokümanlarının her sayfası imzalanaçak.

ıf ilanda belirtilen %3 geçici te.minat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat

ınakbuzuııun aslı (Temiııat mekfubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve baııka teyiI yazllll

olacak)
k) İhale dokümanın idareden satın alındığına dair onaylı belge, (Dekont veya makbuz)

3. Ortak Girişim OIması halinde;
a) isteklinin ortak girişim olması halind€, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her

biri tarafind-an iıgiıi.in" göre 5.1. ve 5.2. bendindeki belgeler ite 5.3. bendiııde belirlilen

belgeler.
b) Ortaklarca imzalanan noter tasdikli Ortak Girişim Beyaırnamesı,

"1 
Kut,ı,a",,.,,,., ortaklarına ait hisse miktarlarınl, nominal değerini ve oranını göstereıı bir tablo

ekinde
sunulan noter tasdikli pay defteri sureti,

d) Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge,

6. İHALEYE AiT ŞARTNAME VE EKLERi:- 
il,ul. şurtn".esi ve ekleri (ihale dokumanı) idareniır_ adresindeki Mali Hizmetleri Müdürlünde

görülebilir ve 1.500,00_TL, [urş,ı,g, uyn, adiesteıı teslim edilebilir. ihaleye teklif verecek olanlar,

İİ"ı. ş"n"r."ri ve ekleri (ihale io[uman4 satın almaları zorunludur, istekliler ihale dokümaırı satış

bedelini Klrklareli ll ozel tJaresinin Halkbank Kırklareli Şubesindeki TR 63 0001 2009 5520 0007

0000 0l IBAN no.Iu hesabına yatıracaklardıı

7. TEKLiFiN SUNULMA ŞEKLi:
ı. ihalede yer almak ist"yJ, ı.ut,ı,..,lar, İhale dosyasını en geç ihale günü ihale saatine kadar ll

özel
idaresiYazıişleriMüdürlüğüneeksiksizolarakteslimetmekzorundadır.ihalegtiırvesaatindeı,ı

so lıra
teslim edilen ihale dosyası ihale dışı bırakılır,

2. Posta ile yapılan teklifler kabul edilmeyecektir

3. istekliler tekliflerini, "T;;;; 
-;ii.; 

ilk yıl aylık.kira bedeli" üzerinden arttırma yapmak

suratiyle verecekl"roi. er'ihui.a"-ran u"j"ı; r"t.in edilen ilk yıl aylık kira bedelinden aşağı

oİn u.ul. üzere, teklif edileır bedellerin en yükseğidir,

8.ı.ihalekomisyolıu(Encümen)gerekçesinikarariçerisindebelirtınekkoşuluileihaleyifesihetmeye
serbesttiı Encümen,ce' ioirşii*"r karara bagüanan ihaleler ita amiriniır onay,ınl ıakiben

*.r.,|llru.ug, 
gibi ita amirinin ihaleyi fesih etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak

iddiasında buluıramaz,

'. 
;;;;;İ, 6;nın 6, Maddesinde betirtilen ki§iler ihaleye.katıiamaziar

3. Yukarıdaki belgeleıin .krik;:;;;;;, oırnurişu«,,. Eksik bulunması haliırde ihale dışı



bırakıIıı iLAN oLLNUR


