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l-Miilkiyeti Erzincan il 6zel idaresine ait ih<inii Mahallesi 17. Sokak, No: 3'te bulunan 535 ada, 20 parsel
nolu 1025,00 m2 yiiztilgiimlii tagmmaz tizerinde bulunan iki kath kargir binamn "imar Plamnda Blok Nizam 4
Kat T.A.K.S -0,80, ICA-ICS:3,2O Ticari Alan" halihanr mevcut durumu ile satrs ihalesi, 2886 sayrh Devlet
ihale Kanunu'nun 35/a Maddesi gerefince KAPALI TBKLif USULti ile il Enciimenince yaprlacakhr.

inar,p KoNUSU:
Asaltda tapu alaru, imar durumu, muhammen bedeli ve gegici teminatr belirtilen ta;rnmazrn satrq i,si.

2-Satrs igin tespit edilen iki kath kargir binamn imarla ilgili her tiirlfi vergi, resim harglarla ve scizlesme
giderleri ahcrya aittir. Resmi Gazetede yayrmlanarak 03 $ubat 2017 tarihinde yiiriirliife giren 29968 sayrtr
Katma Defer Vergisi Genel Uygulama Tebli[inde De[igiklik Yapilmasrna Dair Teblifin S'inci Maddesi
gerefii h 6zet idaresinin Tiilkiyetindeki tagmmazlarrn satr$r KDV'den istisnadrr.

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

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

Komisyon, uygun giirdiifii her asamada oturumda hazrr bulunan isteklilerden yazilr son tekliflerini
alarak ihalel sonuglandrrabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.)
denilmektedir.

l-ihale Gegici teminatr muhammen bedelin % 3'diir. Gegici teminat nakit olarak Erzincan T.Vakrflar
Bankasr $ubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabrna ilanda belirtildigi gibi
yattnlacaktrr. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayrh Kanuna uygun olarak bankalar ve cizel finans
kurumlanrun verecekleri stresiz teminat mektuplanru vereceklerdir.

S-istekliler teklif Mektuplarrm ll.ll.2O2O Qarqamba giinii, saat: 10:30'a kadar Erzincan il 6zel idaresi
Yazr iqleri Miidiirlti$i'ne kayrt numarasr g.lara\ teslim edeceklerdir.

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

7-Satrq..ihalesi yaprlacak olan. sciz konusu kdgir hizmet binasrna ait sartname, mesai saatleri igerisinde
Erzincan Il Ozel Idaresinden (Yazr Igleri Mtidiirliigii) ternin edilebilir.

s-isrnKLiLERiN inar,Byn KATTLABiLMELERI ieiN;

A- iQ ZARF:
Teklif mektubundan olusur. Teklif mektubu, ihaleye istirak edecek gergek ve tiizel kigilerce veya kanuni

vekillerince imzalanacak ve bu teklifte sartname ve ekierini aynen kabul edildifi belirtilecektir. Teklifler hem
rakamla hem de yazr lle agrk olarak yazilracalrJrr,. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya iizerinde
kazrni, silinti ve dtizeltme bulunan teklifler reddedileceltir. Teklif mektubu bir zarf (i9 zarl igerisine konulup
kapatrldrktan sonra zarf iJ,zerine isteklinin adr soyadr ve tebligata esas olan agrk adresi yaziacal<tr. Zarfrn
yaprgtrnlan yeri istekli tarafindan imzalanacaktr.
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Erzincan Merkez
iniinii Mahatlesi

17. Sokak,
No: 3rte bulunan
535 ada, 20 nolu

Parsel.

1025,00 m2

ixi xatn
Kargir
Bina

Ticari
Alan t-( 4.793.075,00 143.792,25 11.11.2020 - 10:30



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

Devletten temin edilecektir.
c)Tebligat igin, Tiirkiye srrurlan igerisinde adres gcistermesi ve telefon numarasr bildirmesi.
g)Ttizel kiqinin ticaret velveya sanayi odasrna kayrth oldu[unu g6sterir belge.
d)Teklif vermeye yetkili oldupunu gosteren imza beyaruramesi veya imza sirkiileri.
e)Vekaleten ihaleye katrlan kiginin, istekli adrna ihaleye katrlabileceline iliqkin noter tasdikli vekaletname

ile imza sirkiisti.
f)istekli tarafindan her sayfasr imzalanmrg ,sartname.
g)$artnamede belirtilen gegici teminatm odendifine dair makbuz veya limit dahili banka makbuzu veya

2886 sayrh Kanuna uygun olarak bankalar ve 6zel finans kurumlanrun verecekleri siiresiz teminat mektubu.

C- DIS ZARFIN KAPATILMASI:
Yukanda belirtilen belgeler ve ig zarf bir zarfa konularak kapatrlacaktrr. Bu zarfin iizerine isteklinin

adr soyadr ve agrk adresi teklilin ne ile ilgili oldufu yazrlarak kapatrlacaktrr. Ig zarfta oldufu gibi dtg

zarfinde yaprghrrlan yerinin imzals.rtsr gerekmektedir.
9-Ihaleye. iqtirak edenler gartnameyi peEinen kabul etmiq sayrhrlar.
l0-Posta Ile yaprlan miiracaatlar kabul edilmeyecektir.
ll-Idare Ihaleyi yaprp yapmamakta serbesttir.

inar,nvn iqrinax EDECEKLERE DtryuRur,uR.


