
1- Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Mahallesi Asri Mezarl ık yanın da bulunan 40 tonluk kantar 2886 Sayılı Devlet 
İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Artt ı rma suretiyle 3 yıl müddet le kiraya verilecektir. 

2- Kantarın tahmini 1 (Bi r ) yıllık kira muhammen bedeli K D V Hariç 8.000,00 T L olup, 3 yıl X 8.000,00 = 24.000 
(yirmidörtbin) T L olup, geçici teminatı ise 720,00 TL. 'd i r . 

3- İhalesi 18/11/2014 Salı günü saat:14.00'de Belediyemiz Encümen Toplantı salonunda Encümen huzurunda 
yapılacaktır. 

4- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 100,00 T L bedel 
karşılığında Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdür lüğünden temin edilecektir. Ayrıca Tek l i f verecek kişiler 
ayrıntılı bi lgi için Elazığ Belediyesi İşletme Müdür lüğünden veya 424 248 47 00 ( dahili 1411) nolu telefondan 
başvurabileceklerdir 

5- İhaleye katı lmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır; 
5.1- Kanuni ikametgahı olması , 
5.2- T.C. K i m l i k numaras ın ı içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için). 
5.3- İstekliye yapı lacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı , 
5.4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya i l g i l i 

Meslek Odası Belgesi, 
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı o lduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından 

veya i lg i l i meslek odas ından, i lk ilan veya ihale tarihinin içinde bu lunduğu yı lda al ınmış , odaya kayıtlı o lduğunu gösterir 
belge 

b) Tüzel kişi olması halinde, i lg i l i mevzuat ı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, i l k ilan 
veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda al ınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı o lduğunu gösterir belge, Türk iye 'de 
şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konso los luğu 'nca 
veya Türkiye Dışişleri Bakanl ığ ı 'nca onaylanmış olması gerekir), 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki 
esaslara göre temin edecekleri belge, 

5.5- Tek l i f vermeye yetki l i o lduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküler, 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
b) Tüzel kişi o lması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönet imindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil 
Gazetesinde bu lunmamas ı halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere i l g i l i Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları 
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türk iye 'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin 
sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konso los luğu 'nca veya Türkiye Dışişleri Bakanl ığ ı 'nca onaylanması gerekir 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki 
esaslara göre temin edecekleri belge, 

5.6- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile 
vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye 'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin 
vekaletnamelerinin bulunduğu Türk Konsolosluğu 'nca veya Türkiye Dışişleri Bakanl ığı 'nca onaylanmış olması gerekir. 

5.7- Geçici teminat ( 3 yıllık tahmini kira muhammen bedelin % 3' ü oranında 720,00 T L . ) bedelinin ihale 
saatinden önce yatırı ldığına dair makbuzu veya teminat mektubu. Devlet Tahvi l i , Hazine kefaletine haiz tahviller kabul 
edilir. 

5.8- 2886 sayılı D.İ.K göre ihalelere katı lmaktan yasaklı ve cezalı o lmadığına dair beyanı , 
5.9- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan 

Ortaklık Sözleşmesi vermesi 
5.10- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz, 
5.11- Belediyemizden alınan ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul edildiğinin belgelenmesi amacıyla bütün 

sayfaları ihaleye iştirak eden tarafından kaşelenerek imzalanmış şar tname vereceklerdir. 
6- İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına (Encümen) ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı 

Devlet İhale Kanunu'nun 37 nci madde hükümler ine uygun olarak düzenleyecekler i tekliflerini iadeli taahhütlü bir 
mektupla da gönderebil ir ler . Tek l i f sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen tek l i f son ve 
kesin tekl i f olarak kabul edilir. 

7- İhale Komisyonu, (Encümen) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
8- İsteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri ihale saatinde İhale Komisyonu (Encümen) Başkanlığına ibraz etmeleri 

şarttır. 
9- Telgraf veya faxla yapı lacak müracaat ve Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir 

Başkan a. 
Belediye Başkan Yardımcıs ı 


