GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
AÇIK PARK ALANLARI KİRALANMASI İŞİ
1- Giresun Merkez Osmanağa Caddesi Sağlı sollu 14 araç Orhan Yılmaz Caddesi üzeri Suat
Akgün Sokak ile kesiştiği bölüm ve G City yanından devamla Anafor Sokak girişine kadar
sağlı sollu 61 araç, İnönü Caddesi girişinden sağlı sollu Sazbeyi Kavşağı Kümbet lahmacun
salonu No:40 ‘ın önüne kadar 92 araç, Cemal Gürsel Caddesi 33 araç, Osman Fikret Topallı
Sokak 16 araç olmak üzere toplam 216 araçlık otopark alanının, parkomat makinesi (EFT Post
özellikli mobil yazar kasa) ile kiralanması işi ihale edilecektir.
2-Tahmin edilen yıllık kira bedeli 150.000,00 TL, geçici teminat 4.500,00 TL'dir.
3-İhale 06 KASIM 2014 Perşembe günü saat 13.30'da Alpaslan Caddesi No:l adresinde
bulunan Giresun Belediyesi Başkanlık Makamı odasında 2886 Sayılı Yasanın 35/a maddesine
göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
4-Şartname ve ekler Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülecek ihaleye
katılmak isteyenler 100,00 TL karşılığında şartname bedeli yatıracaktır. Şartname bedeli
yatırmayanlar ihaleye giremez.
5-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıdaki sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
A) Dış Zarf: Dış zarfta aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunacaktır:
I) Gerçek Kişiler İçin;
a) Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca iletişim için telefon ve varsa faks numaraları ile
elektronik posta adresi
b) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti
c) Noter onaylı imza sirküleri
d) Vekâleten ihaleye katılma durumunda, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye
katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş
vekaletname
II) Tüzel Kişiler İçin;
a) Mevzuatı gereği bağlı olunan odaya kayıtlı olunduğuna ilişkin 2014 yılı içerisinde
düzenlenmiş sicil kayıt belgesi, bağlı olunan vergi dairesi ve vergi numarası
b) İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça
gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi
c) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti
d) İmza sirküleri

e) Tebligat için adres beyanı, telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi

III) Gerçek ve Tüzel Kişilerden Ortak İstenecek Belgeler
a) Türkiye içinden gösterilecek tebligat adresi
b) Teklif mektubunu içeren iç zarf
c) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge
d) İhaleye katılanlar tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve varsa mühürlenmiş
şartname
e) İhale şartnamesini okuduğunu ve şartları kabul ettiğini belirten imzalı beyan
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere
katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı
taahhütname
Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu
yazılır. Dış zarf yapıştırılarak kapatılır ve yapıştırılan yer istekli tarafından imzalanır veya
mühürlenir.
B) İç Zarf: İç zarfta Teklif Mektubu bulunacaktır.
6- Teklif zarfları ihale günü saat 13.00'a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim
edilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

