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l-Miilkiyeti Erzincan il 6zel idaresine ait inOnii Mahallesi 17. Sokak, No: 3'te bulunan 535 ada, 20 parsel
nolu 1025,00 m2 ytizolgiimlii tasrnmazizeindebulunan iki kath kargir binarun "imar Plamnda Blok Nizam 4
Kat T.A.K.S -0,80, K.A.ICS=3,20 Ticari Alan" hali hazrr mevcut durumu ile satrs ihalesi, 2886 sayrh Devlet
ihale Kanunu'nun 35/a Maddesi gerefince KAPALI TEKLif'USULU ite il nnciimenince yaprlacakhr.

inar,p KoNUSU:
Aqa[rda tapu alaru, imar durumu, muhammen bedeli ve gegici teminatr belirtilen tasrnmazrn satlg isi.

2-Satrq igin tespit edilen iki kath kargir binailn imarla ilgili her tiirlii vergi, resim harglarla ve s6zlesme
giderleri ahcrya aittir. Resmi Gazetede yayrmlanarak 03 $ubat2017 tarihinde yiirtirlti[e giren 29968 sayrh
Katma Defier Vergisi Genel Uygulama Tebli$nde Defi$iklik Yaprlmasrna Dair Teblifin S'inci Maddesi
gerefi [ 6zel idaresinin Tiilkiyetindeki tagrnmazlarrn sahgr KDV'den istisnadrr.

3-2886 Sayrh Devlet Ihale Kanununun 40. Maddesne 5577 sayrh Kanun'un 1. Maddesi ile eklenen ek
frkralarda belirtildigi izere; (kapah teklif usulii ile yaprlan arhrma ihalelerinde; gegerli en yiiksek teklilin
alhnda olmamak iizere, oturumda hazrr bulunan isteklilerden siizlti veya yazrh teklif ahnmak suretiyle
ihale sonuglandrnlr.

Ancak, gegerli teklif sayrsrmn iigten fazla olmasr durumunda bu iglem, gegerli en yiiksek teklif
iizerinden, oturumda hazrr bulunan en yiiksek iig teklif sahibi istekliyle, bu iig teklif ile aym olan birden
fazla teklifin bulunmasr halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yaprhr.

Komisyon, uygun giirdiif"ii her asamada oturumda hazr bulunan isteklilerden yazrh son tekliflerini
alarak ihaleyi sonuglandrrabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.)
denilmektedir.

4-ihale Gegici teminatr muhammen bedelin yo 3'diir. Gegici teminat nakit olarak Erzincan T.Valaflar
Bankasr $ubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabrna ilanda belirtildigi gibi
yatnlacaktrr. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayrh Kanuna uygun olarak bankalar ve ozel finans
kurumlanmn verecekleri stiresiz teminat mektuplanru vereceklerdir.

S-istekliler teklif mektuplanru 07.10.2020 Qarpamba giinii, saat: 10:00'a kadar Erzincan il 6zel idaresi
Yazr igleri Miidiirliifii'ne kayrt numarasl {ara\ teslim edeceklerdir.

6-Ihale, Il Enciimenince Erzincan Il Ozel Idaresi, Enciimen Toplantr Salonunda yukanda belirtilen tarih ve
saatte yaprlacaktrr.

7-Satrq..ihalesi yaptlacak olan. sriz konusu kdgir hizrnet binasrna ait gartname, mesai saatleri igerisinde
Erzincan Il Ozel Idaresinden (Yazr Isleri Mtidtirliigii) temin edilebilir.

g-isrnxr,ilnRiN inar,nyr KATTLABILMELBRI iCiN;
ihaleye igtirak edecek gergek ve tiizel kiqiler ihale sartnamesini, Erzincan T. Vakflar Bankasr

$ubesindeki TR94 0001 5001 5800 7260 6529 20IBAN nolu hesaba yafirrlan 500,00.-TL. bedel karsrhlrnda
Idaremiz Yazr Iqleri Mtidiirltiliinden alacaklardrr.

A- IQ ZARF:
Teklif meklubundan olusur. Teklif mektubu, ihaleye igtirak edecek gergek ve tiizel kisilerce veya kanuni

vekillerince imzalanacak ve bu teklifte Eartname ve eklerini almen kabul edildigi belirtilecektir. Teklifler hem
rakamla hem de yazt ile agrk olarak yaz:1,aca1r.J-n Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya iizerinde
kazrnJ:, silinti ve dtzeltme bulunan teklifler reddedileceltir. Teklif mektubu bir zarf (i9 zar) igerisine konulup
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kapatrldrktan sonra zarf iizeine isteklinin adr soyadr ve tebligata esas olan agrk adresi yaziacal<tr. Zarfrn
yapr qtrr:.lan yeri i stekli tarafindan imzalanacaktr.

B- Dr$ ZARF:
Aqaprdaki bilgi ve belgeleri igerir;
a)Teklif mektubunu igeren ig zarf.
b)Gergek kigiler igin, Tiirkiye'de kanuni ikameti oldupuna dair belge. (Niifus Mtidiirltif0nden veya E-

Devletten temin edilecektir.
c)Tebligat igin, Ttirkiye srrurlan igerisinde adres gostermesi ve telefon numarasl bildirmesi.
g)Tiizel kiginin ticaret ve/veya sanayi odasma kayrth oldufunu gtisterir belge.
d)Teklif vermeye yetkili oldufunu g6steren imza beyannamesi veya imza sirkiileri.
e)Vekaleten ihaleye katrlan kiginin, istekli adrna ihaleye katrlabilece[ine iliskin noter tasdikli vekaletname

ile imza sirkiisti.

fistekli tarafindan her sayfasr imzalanmr; sartname.
g)$artnamenin satrn ahndrlrna dair makbuzun ash.

f)Sartnamede belirtilen gegici teminatm odendiline dair makbuz veya limit dahili banka makbuzu veya
2886 sayrh Kanuna uygun olarak bankalar ve 6zel finans kurumlanmn verecekleri siiresiz teminat mektubu.

C. DI$ ZARFIN KAPATILMASI:
Yukanda belirtilen belgeler ve ig zarf bir zarfa konularak kapahlacakhr. Bu zarfin iizerine isteklinin

adr soyadr ve agrk adresi, teklifin ne ile ilgili oldufiu yazrlarak kapatrlacakhr. ig zarftt oldufiu gibi drg
zarfinda yaprgtrrrlan yerinin imzalanmasr gerekmektedir.

9-Iha[eye. igtirak edenler qartnameyi peqinen kabul etmig sayrlrlar.
l0-Posta Ile yaprlan miiracaatlar kabul edilmeyecektir.
I 1 -idare ihaleyi yaprp yapmamakta serbesttir.

in lr,nyn isrinar EDECEKLERB DUyrrRuLIrR.


