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MADDE l-AŞağıda Tabloda belirtilen büfenin 3(üç) yıl, mantar üretim tesisinin 6(attı) yıllığına kira ihalesi ve 3
adet taŞınmazln satlŞ ihalesi, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45.maddesi uyaİrrcu, açık teklif usulüyle,
02. _l2.202I PerŞembe günü saat l 1 :00'da kira ihalesi, saat l l :30'da satış ihalesi, sırasıyla hizalarındaki muhammen
bedeller üzerinden, Terme Belediyesi Hizmet Binası, 3. Kat Meclis Toplİntı Salonunda yapılacaktır.

Sıra
No Taşınmazın Adresi Ada Parsel

Yüzölçümü

(r')
Kiraya Verilen

Taşınmazın Cinsi

Muhammen yıllık

Kira Bedeli

(KDV hariç)

Geçici Teminat

l
Yeni Mahalle, Kasaplar
Sokak 72 l Büfe

6.925,00-TL 623,25-TL

2 Karacaköy Müallesi l04 J 6.724,08

İstiridye Mantar
Kompostu ve Misel
üretim Tesisi 282.000,00-TL 50.760,00-TL

Sıra
No Taşınmazın Adresi Ada Parsel Yüzölçüm

(,n')
Satışı Yapılacak

Taşınmazın Cinsi

Muhammen Satış
Bedeli

(KDV hariç)
Geçici Teminat

Kazımkarabekirpaşa Mü.
Canikyolu Mevkii l77 l4 28.16

Kargir Tuvalet ve
Arsası 4.000.00-TL l20,00-TL

2
Kazımkarabekirpaşa Mah.
Canikyolu Mevkii ı78 20 l68.52

Kargir Bina Ve
Arsası 41.500,00-TL 1.245,0O-TL

J
Kazımkarabekirpaşa Mü.
Canikyolu Mevkii |79 32 86,0l

Kargir Bina ve
Arsası 30.750,00_TL 922.50-TL

MADDE 2-Kira ihalesinin şartnamesi mesai saatleri içinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden ücretsiz
görülebilir. Ancak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişimciler şartname bedeli olan 100,00_TL
(Yüztürklirası) Yi her bir taşınmaz için ayrı olmak üzere Belediye Mali Hizmetleİ vuaurıtıgüne yatırıp, şartname
bedelini Yatırdığına dair alındı makbuzunu ihale dosyası içerisine koymak zorundadır. istefıııer ihale ewaklarını
02.12.202I PerŞembe günü, saat l 1:00 tarih ve saatten önce Destek Hizmetleri Müdürlüğü,ıe verecektir. Bu tarih ve
saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MADDE 3-İhalede (yanşma) artırımlar muhammen bedeller üzerinden yapılacaktır. istekliler katılacakları ihale için
Yukarıda tabloda belirtilen tutarda geçici teminat veya teminat mektubu verecektir.

MADDE 4_İHALEYE KATILMAK İçİN İsrrxEN BELGELER:

A-)Gerçek Kişiler:
a) Nüfus cüzdanının idarece onaylı sureti,

b) Kanuni ikametgdh belgesi,

c) Tebligat için adres beyannamesi,

d) Noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza beyannamesinin idarece onaylı sureti,
e) Vekdleten ihaleYe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vek6letname
ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin idarece onaylı suretleri,

f) Geçici teminat, (2886 Sayılı D.İ.K.'da belirtilen Geçici Teminat olarak kabul edilen değerler)
g) İhaleye katılanın ve vekilinin; Terme Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
h) GerÇek kiŞiler İstiridye Mantar Kompostu ve Misel Üretim Tesisi için ihaleye girecekse aşağıdaki belgelerden en
az birini getirmelidir;

l- Mantar veya kompost ürettiğine dair 5 yıllık faaliyetini gösteren faaliyet belgesi veya oda kaydı veya çKS
Belgesi,

2-Mantar veya kompost üretimi konusunda akademik ya da resmi kurumlara yayın hazırlamış veya kompost
üretim konusunda resmi kurumlar ile proje yapmış olduğuna dair belge.

l



B-)Tüzel Kişiler:
a) Ticaret Odası'ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge,
b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vek6letname ve
imza sirkülerinin idarece onaylı suretleri,

c) Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,
d) Geçici teminat,(2886 Sayılı DİK'da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )
e) Şirketin ve vekilinin; Terme Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

fl Şirket İstiridYe Mantar Kompostu ve Misel Üretim Tesisi için ihaleye girecekse aşağıdaki belgelerden en az birini
getirmelidir;

l-Son 5 Yıllık faaliYetine devam ettiğini, son 2 yılda yıllık cirosunun beş milyonun üstünde gerçekleştiğini
belgelemek,

2- son 5 yıl içerisinde 50 ton mantar üretmiş veya satmış olduğuna dair belge,
3- Son 15 yl içinde en az750 m2 mantar üretim tesisi kurduğuna veya işlettiğine dair belge,
4- Son 5 yıl içerisinde 500 ton kompost ürettiğine ya da sattığına dair belge.

C-)Ortak giriŞimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre
temin edecekleri belgeler ve noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin idarece onaylı suretleri.

D-)İhaleye katılacak olan tiizel kişiler adına katılanlardan, gerçek kişilerden ve vek6leten katılacak olanlardan Adli
Sicil Kaydı.

MADDE S- İhale bedeli üzerinden hesaplanacak yasal mevzuattan kaynaklanan her türlü vergi, resim, harç, KDV
giderleri ihaleyi alan kişi tarafından ödenecektir.

MADDE 6-İhale komisyonu 2886 Devlet İhale Kanununun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta
serbesttir.
i|an olunur.


