İLAN
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:
Sakarya İli, Hendek İlçesi, Rasimpaşa Mahallesi, Rasimpaşa Caddesi No:8 adresinde bulunan toplam
2.950 m² parsel üzerine kurulu 2 kattan müteşekkil İlçe yolcu taşıma Terminali bütün müştemilatıyla (1012
m2 kapalı alan, 257,03 m² açık alan, 2.315,50 m2 avlu alanı) 10 yıl süre ile kiraya verilme ihalesi 2886
sayılı kanun 45-A Maddesine göre Açık Teklif usulü ile yapılacaktır.
MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:
İhale Şartname ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Gelirler
Şube Müdürlüğünden 500,00 TL(beş yüz Türk lirası) karşılığı temin edilebilir.
MADDE–3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:
İhale 15/02/2018 tarihinde, saat 14:00’de, Kavaklar Caddesi No: 7 Adapazarı / SAKARYA adresinde,
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda İhale Komisyonu tarafından yapılacaktır. 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun 45-A maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 10 yıllığına ihale edilecektir.
MADDE – 4: TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT
İlçe yolcu taşıma Terminali bütün müştemilatıyla (1012 m2 kapalı alan, 257,03 m² açık alan, 2.315,50 m2
avlu alanı)
Aylık kira muhammen bedeli: 13.023,66 (on üç bin yirmi üç Türk lirası atmış altı kuruş)+KDV
10 Yıl için Muhammen Bedel: 1.562.839,20 (bir milyon beş yüz atmış iki bin sekiz yüz otuz dokuz Türk
lirası yirmi kuruş)+KDV
Geçici teminat 10 yıllık muhammen kira Geçici teminat 10 yıllık muhammen kira bedelinin 9.255,720,00
(dokuz milyon iki yüz elli beş bin yedi yüz yirmi Türk lirası) % 3’ü olan 46.885,17 (Kırk altı bin sekiz yüz
seksen beş Türk lirası on yedi kuruş) dir.
MADDE – 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:
İhaleye katılmak isteyen İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen
evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 15/02/2018 saat 13:50’ye kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Gelirler Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
Gerçek Kişiler :
a) Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
b) Nüfus Kayıt Örneği.
c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
d) İhale tarihinden önce alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
e) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
f) Vekâleten katılması halinde İhale tarihinden önce alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter
onaylı imza örneği. İş Ortaklığı olması halinde İş ortaklığı sözleşmesinde bu ihalenin tüm süreçleri için yetki
verilmiş kişi.
g) İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve her sayfası imzalı idari ve teknik şartname.
h) Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ihale ilan tarihi ile; ihale tarihi arasında alınmış “borcu yoktur
belgesi”.
i) Devlet İhale kanununa göre ihale yasaklısı olmadığına dair İsteklinin yazılı beyan da bulunması. İsteklinin
yazılı beyanına rağmen, ihale aşamasından sonra isteklinin, ihalelerden yasaklı olduğu idare tarafından
tespit edilirse sözleşme tek taraflı olarak fesih edilecek olup, geçici teminat irad kaydedilir.
j) İlgili vergi dairesinden ilan ve ihale tarihi arasında alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı
veya noter tasdikli sureti.
k) İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan ilan ve ihale tarihi arasında alınmış prim borcu olmadığına dair
belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.
l) Ana sözleşmesinde Merkezi Hendek İlçesinde yolcu taşımacılığı yaptığına dair Kooperatif faaliyet belgesi
ve bu kooperatiflerin Sakarya da yolcu taşımacılığı yaptığına dair Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım
Dairesi Başkanlığından alınmış belge.
m) Tüzel Kişiler :
a) Tüzel kişiliğin kanuni adresini belirten adres beyanı.
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihinden önce alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.
c) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
d) Tüzel kişiliği temsilen vekâleten katılması halinde İhale tarihinden önce alınmış Noter tasdikli
vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. İş Ortaklığı olması halinde İş ortaklığı sözleşmesinde bu
ihalenin tüm süreçleri için yetki verilmiş kişi.
e) İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve her sayfası imzalı idari ve teknik şartname.
f) Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ihale ilan tarihi ile; ihale tarihi arasında alınmış “borcu yoktur
belgesi”.
g) Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen
Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihale tarihinden önce alınmış son güncel tasdikli örneği .
h) Devlet İhale kanununa göre ihale yasaklısı olmadığına dair İsteklinin yazılı beyan da bulunması.
İsteklinin yazılı beyanına rağmen, ihale aşamasından sonra isteklinin, ihalelerden yasaklı olduğu idare
tarafından tespit edilirse sözleşme tek taraflı olarak fesih edilecek olup, geçici teminat irad kaydedilir.
i) İlgili vergi dairesinden ilan ve ihale tarihi arasında alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı
veya noter tasdikli sureti.
j) İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan ilan ve ihale tarihi arasında alınmış prim borcu olmadığına dair
belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.
k) Ana sözleşmesinde Merkezi Hendek İlçesinde yolcu taşımacılığı yaptığına dair Kooperatif faaliyet belgesi
ve bu kooperatiflerin Sakarya da yolcu taşımacılığı yaptığına dair Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım
Dairesi Başkanlığından alınmış belge.
Not: Yukarıda sayılan belgelerin aslı, idarece aslı gibi yapılmış suretleri veya noterce tasdikli
suretlerinin getirilmesi gerekmektedir
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