T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Mülkiyeti Hazineye ait kullanım hakkı sağlık tesisimize tahsisli olan aşağıda belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile Sakarya
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğumevi ve Korucuk Kampüs bünyesindeki 90 m2 ve 100 m2 Kantin Alanları 3 yıllığına kiraya verilecektir.
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MAL
Belde/Köy/Mahalle
Merkez
Korucuk

Cinsi
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Doğumevi Kampüs Kantin Alanı
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Korucuk Kampüs Kantin Alanı

Bu taşınmaza ait kiralama ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde
Sakarya İli Kamu Hastaneler Birliği Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğumevi ve Korucuk
Kampüs bünyesindeki 90 m2 ve 100 m2 Kantin Alanları kiralama ihalelerine
katılabilmek için, isteklilerin;
1) Muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı ikametgâh belgesini,
2) Gerçek Kişilerin T.C Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan Fotokopileri (Gerçek
kişilerin katılımında kesinlikle vekâlet ile ihaleye katılamaz, gerçek kişinin kendisi
ihaleye katılmak zorundadır.) .) Esnaf ve Sanatkârlar Odasından ihalenin
yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Tasdiknamesi veya Gazetesi,
3)Tüze! Kişilerin ise Vergi kimlik numarası veya Vergi Levhası Fotokopilerini,
4) Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz veya Bankalardan alınacak
Geçici Teminat Mektubu (Teminatı nakit yatıracak olan isteklilerin ihale
saatinden önce Sakarya Halkbankası Adapazarı şubesindeki, TR 47 0001
2009 5850 0005 0001 78 IBAN nolu hesaba yatırmaları şarttır.)
5) Dosyanın satın alındığına dair makbuz.
6) Tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare Merkezlerinin
bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya
Sanayi Odasından- ihalenin, yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile
tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği
temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya
noter onaylı vekâletname ve vekâletnameye ait imza beyannamesi,
7) İsteklilerin iş deneyim belgesi olarak, ihale ilk ilan tarihinden itibaren
geriye doğru 5 yıl içerisinde kesintisiz en az 6 ay süreyle Resmi Kurum ve

Miktarı M2

1 Yıllık Tahmini
Kira Bedeli (TL)

90

248.478,27-TL

24.847,82-TL

31.10.2017

10:30

100

234.988,28-TL

23.498,82- TL

31.10.2017

14:30

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarih ve Saati

Kuruluşlardan Kantin/Kafeterya İşletmeciliği yaptığına dair belgeyi (sözleşme
imzaladığı kurumdan alınan belge veya sözleşme nüshasını) vermeleri
gerekir.
8) İlgili Oda veya mesleki kuruluş gibi kurumlardan alınmış Oda Kayıt Belgesi
(kantin İşletmeciliği, Kafeterya İşletmeciliği) veya Resmi Kurum ve
Kuruluşlardan alınmış kantin işletmeciliği, Kafeterya İşletmeciliği vb.
belgesini vermeleri gerekir
9) Sabıka kaydı. (Yüz Kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak, Taksirli
suçlar ile tescil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa
uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla kasıt ve
nitelik zimmet, irtikâp, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, dolaylı iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı
hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlarda fesat karıştırma, devlet
sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu
haklarından yoksun bırakılanlar, terör örgütlerine iltibas ve iltisakı olanlar.)
10)2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılacak olan ihalelere girmekten
yasaklı olmamak. (EKAP tan Genel Sekreterliğimiz tarafından kontrol
edilecektir.)
11)2886 sayılı kanunun Komisyonların ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması
başlıklı 29.maddesine istinaden; ‘Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle
ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir’.
İhaleye katılacak olanların 100,00.-TL. Şartname ücretini yatırmaları zorunludur.
2886 SAYILI YASANIN 17.ve18 maddesi gereği İLANEN DUYURULUR.
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