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İLİMİZ FATİH MAHALLESİ YAPRAKLI YOLU ÜZERİNDE 29 PAFTA, 459 

ADA VE 21 PARSELDE İDAREMİZ ADINA KAYITLI TAŞINMAZ 

ÜZERİNDE BULUNAN (ESKİ HALICILIK OKULU) 

İŞYERİNİN 

KİRAYA VERİLMESİNE DAİR İLAN METNİ 
 

 

1- İlimiz Fatih mahallesi Yapraklı yolu üzerinde 29 pafta, 459 ada 21 parselde İdaremiz adına kayıtlı 

taşınmaz üzerinde bulunan işyerinin (Eski Halıcılık Okulu), KDV hariç; aylık 2.940,00-TL yıllık 

35.280,00-TL muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.  maddesine göre 

açık teklif usulü ile 10 (on) yıllığına işletilmek üzere ihaleye çıkarılacaktır. 

2-İhale Vali Erbay Fiş İşhanı binasının 3. katında bulunan İl Encümeni salonunda 09.08.2018 

perşembe günü saat 11=ºº’ de İl Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

3-İhaleye ait İdari ve teknik şartname mesai saatleri içerisinde, 100,00-TL karşılığında İl Özel İdaresi 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4- İlimiz Fatih mahallesi Yapraklı yolu üzerinde 29 pafta, 459 ada 21 parselde İdaremiz adına kayıtlı 

taşınmaz üzerinde bulunan işyerinin (Eski Halıcılık Okulu) geçici teminatı; 10.584,00-TL’dir. Geçici 

teminat, Çankırı İl Özel İdaresi’nin Çankırı Ziraat Bankası Şubesindeki 13892902-5005 nolu emanet 

hesabına yatırılacaktır. 

5-İhaleye girebilmek için, ilgililerin aşağıdaki belgeleri hazırlamaları gerekmektedir. 
1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve 
sanatkârlar odasından 2018 yılında alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 
odasından, 2018 yılında alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
3.Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı 

vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, 
5. Vergi ve SGK prim borcu olmadığına dair belgeler,  
6. İdaremize herhangi bir borcu olmadığına dair yazı, 
7. Geçici teminat ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz ve belgeler, 
 
     Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya 
dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 
 

6-İhale Komisyonu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçesini 

belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. 

7-Posta ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8-İsteklilerin, istenilen belgelerle birlikte ihale saatine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir. 

 

 

 

   İLAN OLUNUR 

 

 


