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E L A Z ı Ğ B E L E D I Y E B A Ş K A N L ı Ğ ı N D A N 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkisi, muhammen bedeli, geçici teminatı , ihale tarih ve saati yazılı şehir imar 
planında akaryakıt alanı olarak işlenen taşınmazların üzerinde akaryakıt istasyonu kurularak işletilmek üzere 2886 
Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 10 (On) yıl müddet le kiraya verilecektir. 

2- Taşınmazların ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Encümen Toplantı salonunda Encümen 
huzurunda yapılacaktır . 

3- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 100,00 T L bedel 
karşılığında Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğü Kiralama Servisinden temin edilecektir. Birden fazla taş ınmaz 
yeri için ihaleye katı lması halinde; her taş ınmaz için ayrı ayrı ihale dosyası alınacaktır . Ayrıca Tek l i f verecek kişiler 
ayrıntılı bi lgi için Elazığ Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Kiralama Servisinden veya (424) 248 47 00 
(dahili 1502) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

4- İhaleye katı lmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır. 

4.1- Kanuni ikametgahı olması , 
4.2- T.C. K iml ik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için). 
4.3- İstekliye yapı lacak her türlü yaz ışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı, 
4.4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya i lg i l i 

Meslek Odası Belgesi, 
a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar 

odasından veya i lg i l i meslek odasmdan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda al ınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge 

b) Tüzel kişi olması halinde, i lg i l i mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk 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, 

4.5- Tek l i f vermeye yetki l i o lduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil 
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere i lg i l i Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları 
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

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

4.6- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile 
vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, 

4.7- Geçici teminat (on yıllık ihale toplam muhammen bedelinin % 3' ü oranında) bedeli ihale saatinden önce 
yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubunu ibraz etmesi, 

4.8- Elazığ Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servi.sinden icnıın 
edilecektir) 

4.9- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık 
Sözleşmesi vermesi 

4.10- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz. 
4.11- Belediyemizden alman ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul edildiğinin belgelenmesi amacıyla bütün sa\1aları 

ihaleye iştirak eden tarafından kaşelenerek imzalanmış şartname vereceklerdir. 
5-

6-
7-
8-

Istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına (Encümen) ulaşmış olmak şartıyla. 2886 Sayılı Devlet İhale 
Kanunu'nun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklillerini iadeli taahhütlü bir mektupla da 
gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul 
edilir. 
İhale Komisyonu, (Encümen) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İsteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri ihale saatinde İhale Komisyonu (Encümen) Başkanlığına ibraz etmeleri şarttır. 
Telgraf veya faxla yapılacak müracaat ve Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir 

SİRA 
NO 

MEVKİSİ M U H A M M E N 
BEDELİ(BİR 
YİLLİK) 

GEÇİCİ T E M İ N A T 
(ON YİLLİK T O P L A M 
M U H A M M E N BEDEL 
Ü Z E R İ N D E N ) 

İHALE 
TARİHİ 

İHALE 
SAATİ 

1 
Sürsürü Mahallesi Ada:2564 Parsel:3 25.000,00-TL + K D V 7.500,00 T L 29.1 1,2016 14.00 

2 
Hüseynik Mahallesi Ada;5175 Parsel: 1 25.000,00-TL + K D V 7.500,00 T L 2 9 ^ . 2 0 1 6 14.15 

Kazim Ö Z G Ü R 
Belediye Başkar a. 

Be ediye Başkan Yardımcısı 


