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konu : İhale İlanı

DAGITIM YERLERINE
Mülkiyeti İdaremize ait İ|imiz Kilimli İlçesi Türkali I(öyü, Köy Civarı Mevkiinde tapunun 27
pafta 3O3 ada 3 parselde kayıtlı 343,46 m2,27 pafta 303 ada92 parselde kayıtlı 1.301,17 m2, Karşı I(öy
Mevkiinde 27 pafta 303 ada 2 parselde kayıtlı 3.615,03 m2 olmak üzere toplam 5.259,66 nı2 arsa ve
üzerinde bulunan 22Ünite|i Motel ve Gazino Tesislerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci
maddesine göre açık teklif usulüyle tlç (3) yıllığına kiraya verilmesine ilişkin ilan yazımız ekinde
gönderilıniştir.
Söz konusu ilanın ihale tarihine kadar l(urumunuzilıan panosuna asılmak veya yayın araçları ile
halka duyurulmak suretiyle ilan edilmesini, ilan edildiğine dair ilan tutanaklarının ihale gününden önce
İdaremize gönderilmesi hususunda;
Bilgilerinize arz ederim,

Ahmet Güral KARAYILMAZ
Genel sekreter
Ek: İlan (1 adet)

naĞıııHı:

7llçe Kaymakamlığına
(İlçe Özel İdare Müdürlüğü)
Zonguldak Belediye Başkanlığına
Kilimli Belediye Başkanlığına
Zonguldak İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne
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Mithatpaşa Mah. Aııkara Cad, No.: 29/87 12 Katlı İş Merkezi 67040
Telefon No: (372)253 92 47 FaksNo (372)253 47 52
e-Posta: iletisinı@zonguldakozelidare. gov.tr İnternet Adresı
http ://ı.vww.zon guldakozel idare. gov, tr
Kep Adresi: icisleribakanligi@hsOl,kep,tr

Bilgi için: Muradiye YAĞlZ
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Mülkiyeti Zonguldak İl Özel İdaresine ait İliıniz l(ilimli İlçesi Türkali I(öyü, Köy Civarı Mevkiinde taplınun 27
pafta 303 ada 3 parselde kayıtlı 343,46 m2,2'üpafta 303 ada92 parselde kayıtlı 1.301,17 ııı2, Karşı I(öy Mevkiinde 27

pafta303ada2parseldekayıtlı3.615,03ın2olıııal<tizeretoplam 5,259,66ın2arsaveüzerindebı_ılunan22Üniteli Motel
ve Cazino Tesisleriırin İdareıııizce tespit edilen ınuhaınınen bedeli üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale l(anuııı.ıııı_ııı
45.maddesine göre Açık Teklif Usulii ve İdaremizce diizenlenen şaftnamesi tıyarınca iiç (3) yıllığına kiraya verilecektir.
1- Ihalenin ya.pılacağı yer: Zonguldak Merltez İlçesi Çaydamar l\ıIalrallesi l(ardeşler I(öyü l(okaksu Mevkiinde
bıılı_ınan İl Özel İdaresi Ek F]izmet Binası ilıale salonıı
2- Adres: Mithatpaşa Mal-ıallesi Ankara Caddesi l2 l(atlı İş Merkezi No:29 l(at:9 MerkezlZonguldak
Telefon: (0 372) 253 10 04 - 253 08 29 Faks: (0 372) 253 16 95
İnternet Adresi : ly]yly.Zqlguldeblsze]rd4ü9§lgayJı
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TARİHi

IHALE
SAATİ

02.02.202l
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iştiralr etmek isteyenler;
Tebligat için adres beyanı ve ayrıca iılibat için telefon ile varsa faks nı_ımarası ile elektronik posta adresi.
İkametgAh senedi ve aslını ibraz etınek şaılıyla Nüfus Cüzdanı örneğini,
Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi,
Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya
Sanayi Odasına veya ilgili Meslel< Odasına kayıtlı olduğı"ınu gösterir belge,

Tüzel kişi olınası l-ıalinde, ilk ilan veya ilıale tarihinin içerisinde bulıındıığıı yılda alınınış, tüzel kişiliğin
sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
Teklif vermeye yetkili olduğı-ınu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri (noterden),
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
Tüzel kişi olması lralinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin oıtakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetiıııdeki görevlileri beliıten son dun;mu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
Tiizel kişilerin odaya kayıtlı olduklarına dair belge ve bu tüzel kişiler adına ihaleye girecekleı,in, ilk ilan
veya ihale tariIıinin içerisinde bulundı-ığı-ı yılda alınınış, noter tasdikli yetki belgesini ve iınza sirktiIerini,
Vek6leten ihaleye gireceklerin ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınınış, noter tasdikli
vek6letname örneği ile imza sirkülerini,
Son 5 (beş) yılda otel işletmeciliği yapmış olduğuna veya halen yapıyor olduğuna dair belgeyi,
Geçici teminat makbuzunu veya teıninat mektubunu,
Vergi ve Sigoıta borcunun olmadığına dair belgeyi,
İhaleden yasaklı olınadığına dair taahhütnaıneyi,

Şaıtnameyi satın aldığına dair dekontu, İlıale saatine kadar İhale I(omisyonu Başkanlığına (İl Enciiıneni
Başkanlığına) verıneleri zorunlı-ıdur. (İdareınizin T.C. Ziraat Bankası Zonguldak Şubesi nezdincleki (IBAN:

TR22 0001 0001 3130 8756 1552 78) nolu

4,

Geçici teminat
Tutarı Tahmini
Bedelin 7o3

l-ıesabına yatırılabir.)

İhale saatine kadar İhale I(oınisyonu Başkanlığına (İl Encümeni Başkanlığına) vermeleri zorunludur.
İhaleye iştirak etınek isteyenler, tüzel kişi olmayıp, kendi adına ihaleye girmeleri halinde, sadece (a), (b), (g),
(k), (t) ve (m) ıı-ıaddelerinde istenen belgeleri ilıale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına 1il Encıiıneni

Başkanlığına) vereceklerdir.
İhale ile ilgili şaıtnaıııe ınesai saatleri dAhilinde Zonguldak İl Özel İdaresi Emlak ve İstimldk Müdürlüğünden
100,00 TL. (YÜZTÜRKLİRAS]) karşılığı satın alınabilir ve aynı adreste görülebilir.
Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.
İdare ihaleyi yapıp yapıTaıırakta serbesttir.
ılan olunur.
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