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BULANlK KAYMAKAMLİĞİ

Bulanık Oğretmen Evi ve ASO Müdürlüğü

Bulanık Öğretmen Evi ve ASO Müdürlüğünün Lokal, Bahçe ve Yemekhanesi bir Yıllığına Kiraya
Verilmesi İh alesi Yapılacaktır.

1- ihale Konusu taşlnmazln niteliği, yeri ve miktarı:
Yeri, niteliği ve miktarı, ihale dokümanı kapsamında verilecek olan Şartnamesinde
belirtilmiş olan ve kurumumuz Bulanık Öğretmen EVi Ve Aso Müdürlüğünde bulunan Lokal, Bahçe
ve Yemekhanesi kiraya verilecektir.
2- Şartname Ve Ekleri: Şartname ve ekleri Kurumumuz Müdür odasında ücrets|z görülebilir.
Döküman ve ekleri 500,00 (Beşyüzlira) TL karşılığında temin edilebilir. Döküman bedeli
kurumumuz TR 63 0001 2001 2650 0004 0000 98 nolu Bulanık HALK bankasındaki hesaba
yatırılacaktır ve makbuzu tek|if dosyasında sunulacaktır. Teklif vereceklerin döküman
almaları zoru nludu r.

3- ihalenin tarihi, yeri Ve şekli: ihale 23.72.z0ı6 tarihinde kurumumuz Müdür Yardımcısı
odasında Saat:O9:OO'da yapılacaktır. Teklif zarflarının en geç bu saate kadar Satın Alma
Komisyon Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İhale, Zag6 sayılı Devlet İhale

Kanunun 45,maddesine göre, Açık teklif usu lü ile yapılacaktır,

4- Tahmin Edilen Bedel ve Geçici Teminat oranları

s.No TAşlNMAzlN ADl TAHM|N| BEDEL (l yıllık) GEÇlÇl TEMiNAT TUTAR|

Lokal, Bahçe ve Yemekhanesi 10.000 TL 300 TL

5- Teklifle Birlikte Sunulması Gereken Belgeler:
a) Gerçek Kişi olması halinde adres beyanı
b) Tüzel kişi olması halinde kayıtlı oIduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili
meslek od ası belgesi;
c) Tebligat için Türkiye'de adres beyanı,
d) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik
n uma ra ları gösteren belge
e) Geçici teminat| yatırdlğına dair belge Veya banka teminat mektubu
f) Tüzel kişi olması halinde imza sirküleri gerçek kişi olması halinde imza
beyanı
g) İstekliler adına ihaleye vek6letten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte
bulunacak kimselerin vek6letnameleri ile vekAleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı
h) İsteklilerin ortak girişimi olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca
imzalanan ortaklık sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık
sözleşmesi verirler. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini

şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar).
i) Kira şartnamesinde istenilen diğer belgeler.
6- Postadaki gecikme|er, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir,
7- İdare ihaleyi yaptp yapmamakta serbesttir.
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