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KASTAMONU BELEDİyrsİ KUZEYKENT MAHALLESİ 1314 ADA 1

PARSELİN (TİCARET ALANI = E:3,00 5,810,00 m2)

SATIŞI YAPILACAKTIR

İn.eınrlİrrı K'NUSU VE ŞEKLİ İLn İŞİw ı,ınvİ VE MİKTARI

MADDE- 1-)

Mülkiyeti Belediyemize ait Kastamonu (Merkez) Kuzeykent mahallesinde Şehir İmar Planında

Ticaret Alanına isabet eden (E:3,00) 1314 ada 1 parselin, Belediye Meclisinin o1.02.20|6 tarih ve 18 saYılı'

Belediyemiz Encümenin 1 1.03.2016 tarih ve 129 sayılı kararı gereğince, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun

35/a Maddesine göre kapalı teklif usulü uygulanmak suretiyle satışı yapılacaktır,

ŞARTNAME VE EKLERİNİN LEMİNİ
MADDE - 2,)
İsteklilerce ihale şartname Ve eklerini hafta içi her gün m_esli 

.saatleri _içerisinde 
Kastamonu

Belediyesi Emlak ve istimiak Mtıdtırlııgtınde tı.r.İri, gortıı.uiıiİrgva Be|e{iYemiz Tahsilat Servisine ihale

dosya bedeli oı* ı jo,bo iitvtır.ııiri.ni*r,) yatırıTarak Emlak iiti',ıut Müdürlüğünden alınabilir,

iıı.eın yERi vE rARiHi
MADDE _ 3 -)

işin ihalesi iq.oq.zoıo tarihinde perşembe günü saat: 15:00 de Aktekke

Caddesi Ana Hizmet Binası Kat:S,de bulunan Kastamonu Belediyesi Encümen

topİuru.ut, Belediye Encümen' i huzurunda yapılacaktır,

işiN ruııwirı EDLLEN BEDELL

W"?"T:?işin Muhammen Bedeli 7.553.000,00 TL (yedimilyonbeşyüzelliüÇbin Türklirası),

bedel üzerinden rapalıİetıirusuıti uygulanmak suretiyle satıŞı YaPılacaktır,

T E M İNATA İ ıİ Ş rİr,ı n s,q,S LAR

H.f";"L!, Temınat: işin tahmin edilen muhammen bedeıi 7.553.000,00 TL

(YedimilyonbeşyüzelliüçbinTürklirası) . 'nin o/o3'ii olan 226,590,00 TL

|kiVliryİr.ialİİUinbe şytlzdo ksanTürkliras ı) dır,

5.2.) Geçici ;;,k.;i" i.rinat olarak i<abul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir,

|]}lİ#tİİİl[11}l"e ve Dış Ticaret Mi.isteşarıığınca.beıirıenecek bankaların verecekleri

süresiz ve 2886 suyrıi run,in, n27 ,madderırl ,rg* olarak.düzeıilenmiŞ banka teminat mektupları'

c) Devlet r*,riİİ.ri ve Hazine kefaletine İaiz tahviller ve Hazine Mektupları,

53.) İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen yada kazanamayanların geçici teminatları, yetkilinin

dilekçe ile müracaatında iade edilir,

5.4) ihaleye katılmak isteyenler, belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geÇ saat :

14:00, e kadar, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne, Vakıfbank Kastamonu Şubesi Belediye

Başkanlığı Hesabına yatırmaları y9v1^ mıııi bankalardai uirinden bu bedel kadar teminat mektubu

getirmeleri şarttır. Ihale günü saat 14:00i d"o ,on.u teminat tubuı 
"aiımez. 

Teminat ve ihale dosya bedeli

latırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler,

Mahallesi Barbaros
Toplantı Salonunda

1



inıın rnrıir şıRTLARI
MADDE _ o _1iıiı"teklif şartları şartnamelerde belirtilmiştir.

İ n e ı n v n r,eT I LAC A KLA RDAN İ s r n ıv n w n n ı G E L E R V E T E KL İ F L p nİ ı,ı

HAzIRL/INMASI
MADDE _ 7 -)
A-) İc zarf: İç zarf teklif mektubunu içerecektir,

Teklif mektuplarında şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğiyazıllacaktır,

Teklif mektupİarının İstekli tarafiJn imzalanması ve bu mektuplarda belirtilen rakamın Yazı i|e

açık olarak yarr|^as, ,o.urıuarr. ortak girişim tarafindan verilen teklif mektuPlarının, ortakların tamamı

,eya r.kiı tayin etmişlerse vekilleri tarafindan imzalanması gerekir.

Bunlardan herhangi birine uygun oİ.uyun veya üİerinde kazıntı, silinti veYa düzeltme bulunan

teklifl er reddolunarak hiç yapılmamış sayılacaktır,

Teklif mektubu iç zarfın içerisine konulduktan sonra, iç zarf kapatılacak ve iç zarfin üzerine,

isteklinin, adı soyad/ii"*i ,nrur, .ı.. t.uıigutu .ru, uçrt adresi yazılacaktır. Zarfın YaPıŞtırılan Yeri, istekli

tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir,

B-) Dıs Zarf: Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir,

Teklifi ihtiva edeıı kapatılmış mühürlenmiş / imzalanmış iç zarf ve başvuru dilekçesi ile birlikte;

A) Türkiye,de tebligat için ua.., u.van, vermesi. (Iİeyanda telefon faks var ise elektronik Posta

adresi bilgilerinin belirtilmesi)
B) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu T]9qet ve/veya Sanayi odası ya da Esnaf ve Sanatkar odası

veya ilgili Meslek odası 6elgisi;.(aslı,.noteitasdikli sureti veya ash İdarece görülınüş sureti)

a) Gerçek kişi olması t uıinoe, kuvittı o|{ugu ticaret ve/veya sanlvi_ odasından ya da esnaf ve

s^natkar odasından veya ilgili meslek oou"nJJn, ilk ilaıİveya ihale tarihinin iÇinde bulunduğu Yılda alınmıŞ,

odayakayıtlı olduğunu gösterirb:lg_:, 
___ _^_^x: ı.^.,,+ı, *.,ı,,nr{rrörr Ticaret ve/veva Sanay,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret velveYa SanaYı

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinJ; brıunduğu yiida uı,r.,ş, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu

gösterir 
|'lT*,,, vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veYa aslı İdarece

görülmüş sureti) 
1._1_1, :^_^ ı^

a)Gerçekkişiolmasıhalinde,notertasdik|i\mzabeyannamesını,l
b) Tüzel kişi olması halinde, ıigıiirı". göre tüzel t(lıigin ortakları,iiyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini bğirtilen ion durum, ğojot ricaret Sicil Gazetesi' bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret sicil Gazeterna. urırnmaması halinde, 
"bu 

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususla. gtı-r-*r." u"lgeler ile tüzel kiŞiligin noter tasdik],iimza sirkülerini'

D ) istekliler aarri v"ı.aeten iı,aĞ}" tu,ı*y_lrr", istekli adına ieklifte bulunacak kimselerin Noter

tasdikli vekaletnameleri ile veköleten iştiJ ed"nin iıioter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti

veva aslı İdarece görülmüş sureti)'-.,-"- 
E 

' 

istekTilerin ortak girişim olması halinde bu iş için düzenlenmiş Noter tasdikli ortak girişim

bevannamesi vermesi.
"'""""|l';'iı""'i.'r-iirirae (ay içinde) vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu

olmadığına dair beıge;i; urı, ,.yu Vergi bairesinden alınan Yazı asllnın İdareYe ibraz edilmesi.

G) İlan tarihinde (ay içinde) iıgiıi soJaiGüvenlik Kırumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun

internet adresi üzerinden alınacak p.i* uor.u olmadığına dair belgenin aslı veya kurumdan alınan yazı

aslının İdareye ibraz edilmesi,
H)KastamonuBelediyesiadına,ValiıfbankKastamonuŞubesİnİn(T}02000150015800

7287 9710 37) no lu hesabına geçici teminat olarak nakit yatırıimıŞ Banka dekontu' Mali Hizmetler

Müdürlüğüne geçici ie-inat olaraf nukit vui,rrımış tahsilat .ukbu^ veya Kastamonu Belediyesi adına

alınmış yukarıda tutarı beliıtilen geçici temi.rat mekiubu. (ı.imitli - 90 gtın vadeli ve teYit Yaz..ı) İsteklinin

ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık o.urrnu bakılmaksızın ortaklardan biri veya

birkaÇı'tr"S}lr 
}İ'r'"#11'Jlr, ,u,,no. her bir ortak ayrı ayrı (A.B.G.D.E.F.G) bentlerinde belirtilen

belgeleri veffİ,:'Hff*,|n, 
,ut,n alındığına dair belge. (Kastamonu Belediyesi veznelerine

yatınlabilir) 
belgeler istenilen şekilde hazrrlanıp dış zarfın,ltil. tr11}\,T^::l1i_:* 

u:l,T,}ı.::fli,

tarafından imzalanacak veya mühüı.r.*ttir. Ür.rİn. istekllnin adı-soyadı/ticari unvanı, aÇık adresi ve

teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır,
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iuıı n y n r,eT I LAMAvAcAK o LAN LA R
MADDE _ 8-)
2886 Sayılı Devlet ihale Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler ile geçici veYa sürekli olarak kamu

ihalelerine katllmakta; vuruı.ıun.,ş olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar, Bu Yasağa

uymayarak ihaleye tutİı-ıu. üzerİne, ihale-yo:pılm,ş oİru dahİ ihaıe iptal edilerek geÇici teminatı irada

kaydedilir. Sözleşme yapılmış olması halinde İe'sozleşme feshedilerek kesin teminatı irada kaYdedilir,

nEKLİFLERİN VERİLMBSİ
MADDE -9-)
9.1) Usulüne uygun hazırlanmış teklifler e_n g!9.ihale günü saat: 14:00 ,e kadar sıra numaralı

alındılar karşılığında, aktefke Mahallesi Barbaros Caddesi No:S'Jeki Kastamonu BelediYesi Emlak ve

istimlak Müdürlüğüne verilecektir. Teklifler tamamlanmak veya değiştirilmek maksadıYla geri alınamaz,

ı.z1 rJtıiıer iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir.

9.3) Telgraiiı" rprı", müracaatlar ve ğostada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez,

9.4) Saat uyurrnou; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayar esastır,

MADDE _'io-) itı, ı.onru ihaĞ ztso Sayılı-Devİet ihale Kanunun' na göre düzenlenmiŞ oluP,

istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif ..ttrpırİre geçici teminatlar dahil) bu kanuna uYgun olması

gerekmektedir. Ayrıca isteıİen büti.in belgeler, ihalenin yğrio,g, yıl içerisinde alınmış olmalıdır,

MADDE _;rj işa- ihale ila'nı gen.İ uiıgi'rieliglnde oiup, Kuzeykent mahallesi 1314 ada 1

parselin ( iicaret aıan, p,ı,o0) satışı ihaleişartnameleri hüktimleri uygulanacaktır,

MADDE _ 12) Belediye nnctımeni 2886 Sayılı Devlet İhaİe Kanunun 29.maddesi gereğince,

ihaleyi yapıp yapmamakia r" .n uygrn teklifi tespit etmekte serbesttir.

ilan olunur.

KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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