T.C.
NİZİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI
1-Mülkiyeti TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait olan ve Belediyemiz ile yapılan protokol ile etkinlik ve eğlence
amaçlı kullanılmak üzere kiralanan; aşağıdaki tabloda mahalle, Ada, Parsel, sahası ve niteliği açık şekilde belirtilen
taşınmazın Kira ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Artırma Teklif usulü ile
yapılacaktır.
2-İhalesi yapılacak taşınmazın muhammen bedeli ve geçici teminatı tablodaki gibidir.
3 (ÜÇ) YILLIK KİRA İHALESİ (LUNAPARK)
Toplam
Yıllık
Geçici Teminat
İl/İlçe
Mahalle
Ada/Par.
Mevkii
Yüzölçümü Muhammen Kira
TL
(m²)
Bedeli (TL+KDV)
Gaziantep/
İstasyon
İstasyon
1024/14
5050 m²
120.000,00+KDV
10.800,00
Nizip
Sokak
Nizip Belediyesi tarafından belirlenen 5050 m²’lik (Alan:A)’da, altyapısı kiracı tarafından yapılması şartıyla
Lunapark kurulması işinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Şartname hükümleri dâhilinde ihalesi
yapılacaktır.
3-İhale 13/04/2021 Salı günü Saat 14;00’de Mimar Sinan Mahallesi Niğbolu Sokak No:20 Nizip/Gaziantep adresinde
Nizip Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak edecek gerçek
ve tüzel kişiler, yukarıda belirtilen Geçici Teminat ait tutarı Belediyemiz hesabına nakden yatırarak, Teminat bedeli
ödendiğine dair makbuz / dekont veya Banka Teminat Mektubunu 13/04/2021 Salı günü saat 12:00’e kadar istenilen
evraklarla birlikte Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne müracaatları gerekmektedir. Daha sonraki
başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir ve ihaleye katılamayacaklardır.
4-İhaleye Girebilme Şartları:
Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
A) İstekli gerçek kişi ise
B) İstekli tüzel kişilik ise
1 Türkiye’de tebligat için adres göstermesi
1
Türkiye’de tebligat için adres göstermesi
2

3

4
5

Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair
Noterden vekâletname

Nüfus cüzdanı fotokopisi
İhaleye iştirak eden taraflardan her sahifesi
imzalanmış şartname ve makbuzu
Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya
banka teminat mektubu

2

3

4
5

Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin
adına girişimde bulunacak (ihaleye girecek kimse
veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair
noterden onaylı vekâletname ve kimlik fotokopisi
Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair
belge
İhaleye iştirak eden taraflardan her sahifesi
imzalanmış şartname ve makbuzu
Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya
banka teminat mektubu

6

Nizip Belediyesine borcu olmadığına dair belge

6

Nizip Belediyesine borcu olmadığına dair belge

7

Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan alınacak
‘Lunapark işletmeciliği’ faaliyet konulu Oda
kayıt belgesi

7

Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan alınacak
‘Lunapark işletmeciliği’ faaliyet konulu Oda kayıt
belgesi

5-İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00.TL karşılığında Belediyemiz işletme
ve İştirakler Müdürlüğünde görebilir ve temin edebilirler. İhaleye katılacakların şartname satın almaları zorunludur.
Şartname satın almayan yükleniciler ihaleye katılamazlar.
Telefon Numarası: 0 342 517 39 00 Faks: 0 342 517 21 38 Web : www.nizip.bel.tr
6-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur.
Salih UYGUR
Belediye Başkan Yardımcısı

