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Karşıyaka Ağz ve Diş Sağhğı Merkezi
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sayı
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:7385l657-2
:ihale i]anı

BASIN iLAN KURUMU

izMiR ŞUBEsi
ALsANCAK/iZI4iR

Karşryaka Ağız ve Diş Sağlığt Merkezinde yapılacak olan Kantin.Kaf'cterya ve Çay
Ocağı ki.alanması işi 2886 sayılı Devleı İhale Kanunu'nıın 45. Maddesi ularınca Açık Teklif
Usulü Aİttlrma ihalesi ile ihale edilecek oIup. ilan metni ili§ikte gönderilmiştir

sö/ konusu ilanın. 2886 sa}ıll Derleı ihaıe Kanununun t?.madde§ine göre: ihale
tarihinden g433_!!3!g_. j4g9 ihalenin yapılacağı yerlerdeki !!!ai] jıbg,!_ggzg!9!9!i!
birinde,ihale tarihinden §g jz:ı_g!!!_.,]ii!§9 ihalenin yapılacağı yeılerdeki 1!1gila!!!ş\
gızetelerin birinde. yaYınlaıtmak üzere toDlım2(iki'l defa ilanını, iları içeıen gazctcler ile
ilan faturala nün Kalşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Meıkczi Satınalma Birimine göndcrilmesi
hususunda:

Gereğini rica ederim.
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kafeıena. kantin rt car ocağl alınl:
22.11.2o|1 aarih §ıat 10:00
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ilan Metni( l adct)

Adres: 6178/2 sok. No:3
Demjrköprü Mah. Karşıyaka / iZMiR
Tel 444 35 43 Fax :0|232| 362 23 54
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KarşıtakA Ağız

Tc saol* Baka.*ğ.

ve Diş Sağhğı

Verkeıi

iHALE iLANI
izmir i! sağı,k Müdüİıüğü Karşıyaka Ağız !e Diş Sağlığı Merkczi Kantin. Kafetcrya ve Ça_*- ocagı alanIan
2886 sayıll Devlet ihale Kanununun 4s.Mıddesi uyannca Açlk T€klif Usutü Arıı.mA ihele§i ile J Vll
(36ıy) süre ile kira}a verilecektir.İhale}e ilişkin aynntılI bilgiter aşağüda yer almalitadür.

KARşıYAKA AGlz V[ DİŞ sAĞLrĞü MERKEZi TA§ur^MAZlN ADRİS BiLGiLERi
TAŞINMAZ NO
] l363
C iNsi
ADSM
Fiiü.i DtJRUMU

iLi
iLÇESi
MAttALLEsi/KÖYÜ
CADDESi/SoKAĞI
YöRESi

Kantin, Kafeterya ve Çay

YüZöl.çtJMü(m)

IZMIR

HAZiNE HissEsi
TAPI] l ARiHi
PAFl A/Cit_T NO
ADA/SAHiFE No
PARSEL/slRA No

ocağü

KARslYAKA
Dcmiİliİlrü
61,Ial2

TAŞINMAZ İLE

I,AM
08,12.1989

:5L.l]A
9944

iLGiLi BiLciLER

KiRAYA VERiLEcEK TAŞlNMAZ MAL
Kantin, Kafeterya ve Çay ocağ, (3

l,,{03 m'

Yılllk)

Açık Alan
(m')

Alan(m:)

Alanlılr:)

8 nr]

38.5 m:

,16,5 m2

Kapalı

IirpIanr

iHALf iL[ iLGiı,i BiLGiLtR
KiRAYA VERiLECEK
TAŞINMAZ MAL

TAHMINi I
YlLLIK (iLK
YlL) KiRA
BEDELi

GEÇiCi
TEMiNAT
BEDELi

DOKüMAN
BEDELi

l,^RiHl

iliALt

iHALE
sAAl i

Kantin. Kaleterya ve
Çay ocağl (3 Yıll|k)

l2.564.00 TL

3.769.20 Tl-

l00.00l,L,

22.|1.20l7

l0.00

Adrcsi

:

a) Telefon ve t'aks numarası
b) Elekt.onik Posta Adresi

(30%\

iHALEYi YAPAN iDARINi\

tzmif ll sağlık Müdürlüğü Karşıyaka Ağlz Ve Diş sağltğı Merkezi 6l78/2
sol. No:] Demrjköprü Mah. Kaİşl}ata llMiR
444 ]5 4] (20!0) Fa\: (0232) 362 23 54
karsiyalaadsm.salnıa@saelik.qov.tr

A-İstekli ler yukarıdaki ticari alana i!işkin tekliflerini ihale saatinde sunacaklardır.
BJsteklilerin ihaleye katIlabilmeleri için aşağıdaki belgeleriteklifleri kapsarnında sunmalan gerekir.
l- T.C. kimlik numaralı nüfu§ cüzdan örneği as|ı veya afkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisj,
2- Kanuni ikamelgah belgesi (Son 6 ay içerisinde alınmış aslt),
3- llk ilan tarihinden sonra allnacak adli sicil kayıt belgesi,
4- Bağh bulunduğu sanayi/meslelJesnafodasından son 6 ay içerisinde allnmlş oda Kay( Belgesi.
5_ Güncel tebligat adresi.
G Teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
ı) Geıçek kişi olması halinde; Noter tasdikli imza tı€yannamesi.
b) TüzeI Kişi olmasI halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin o(aklan. üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki göİcvlileri belinen en şon durumu gösterir ticaret sicil gazetesi. bü bilgilerin tamarnınln bir siciI

gazelesinde bulunmamas| durumunda il8ili ticare(
birlikte tüzel kişiliğin noter ıasdjkli imza sirküle.i.

sicil gazeteleri veya bu hususlart gösteren belgeler ile

c)Vekaleten iha]eye katılma halinde; Vekil adına düze.lenmiş ihaleye katılmaya ilişkjn noter onaylı
vekaleıname ile \ eliljn noter la5dilll im4 be}annamesi.
7. ilan taİihi itibariyle SCK'ya borcu olmadlğ|na dair alünan belge.
E. Ilan tarihi itibariyle Vergi Dairesi'ne vergi borcu olmadığüna dair alınan belge,
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9. Dosyanın satın allndlğına dair makbuz (Doküman bedela bu ihale için 100,00 (jki)üzelli)Tl,dir, İhal€
doküman bedeli Kurumumuzun T,C, Halk Bankası İzmir Şubesi TR] E000 l 20094 ] 00000500004 8 hesab|na
yatırülacak ve Alındl Makbırzu (dekonfu) tgklif dosyasına konulacaktır,
l0. Geçici Teminat^ ihale saatinden önce; Muhammen bedelin %30'dan az olmamak üzere 28t6 Sayllı Kanuna
u}8un 5üre§i/ geçici teminaı meklubu }a da nakiı ıeminatlaİ: ihalenin adı ve vergi numarısı / TC
Numırs§l b€linerel Kurumumuzun Hılk B.Ik§l izmir Şubesi TRJ8oo0t2o004Jofino500oM8 iBAN
No'lu hesıblna yatırılarak tek]if dosyas|na konulacaktır. EFT ile yıpılıD ödemelerde allndl mAkbuzunun
a§İ veys bankı onİyh sureti gerekmekıedir.
l1.ihaleye katllacak olan islekliler;Kantin işleıİİeciliEi Mesleki Yelerlilik Belgesi leya Ticaret odası. Esnaf
odalafından alınmış çay ocağl. kantin, pastane. büfe, lokanta işleniğine dair oda kaytt belgesi veya ihale
tarihi iıibari ile son l0 yll içinde. kamu sektöründe veya özel sektörde b€del içeren bi. sözleşmekaPsamında
catering ve yemek hizmeti yapmış ve muhammen bedelin % 50'si oranından az olmamak üzere
Kantirı/Kafeter.,"rBiife/Çay ocağl hizmetle.i vermiş olduğuna ilişkin iş dene}im belgesi ihale dosyasına
konulacaktıı.

12.Ticıri alan oıırak kiraya verilecek ılıD g6rülmed€n teklif v€rilmey€cektir.
Kiraya verilecek alınln
göİüldüğüne ve ibıle sonr.§ı yeİ teslimi yıpllıcık ılının teslim ılmı şınlennln bilindiğine dıir dilekçe
ihıle dosya§lnı kotrulıcıkhr.
c_ıhgleve kıtJımıvıcrklar olınlıl
1) 2886 say|l| D.i.Kanunun değişik 6.maddesinde yazllı kişileı doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye
katllamazlar. bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapllmış ise ihale bozularak geçici teminaı.
sözleşme yapılmlş ise bozulamk kesin teminatı gelir kaydedilir.
2) son l(Biİ) yıl iç€rfuinde İzmir ilindeki Genel sekfeterlikl€re bığh herhatıgi bir hıstİnenin
KAntin/KAfeıerJrÇay ocığl vb. yerlerinin işletmeciliği ihıle§itri kazınlp ıııhbüdünden vızge§erek
temilıatrnr yekİn, sdzl€şme imzrlamayın, işletmecilik yaparken borçlar|nl ödemeyenler ve bu tip yerleri
belirli bir süre çalıştınp bırakanlar ile kendi kusurundan dolayı İdarece sözleşınesi fesih edilenler ile bu yerleri
amacl dlşında kullanımı tespit edilen kişiler ihaleye katılamazlar. Bu durumda olup kaı|ldıkları sonİadan lespit
edilen isteklilerin temina!ıarü (kesin-geçici) idare}e gelir taldedilerek sdz]eşmeleri fesih edilecektir. Bu
durumda istekliler hiçbjr hak talebinde bulanamayacaklardr.
3) Yüz kızarttc, suçtan hüküm giymemiş olmak. Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere
hapis veya affa uğfrm|ş olsalar bile devleıin şahsiyetine ka.şı işlenen suçlarla kasıt ve nitelikli zimmeı. inikap.
rüşvet. h|rslzlIk, dolandıncılık. sahtecilik. inancı kötüye kullanma. dolaylı iflas gibi yüz klzart,cl veya şerefVe
haysiyet kırücı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılıgı hariç kaçakç|]ık. resmi ihale ve alım satımlam fesal
kar|şhrma. de!Iel slİlarıni açığa vurma suçlanndan dolayl hükümlü bulunanlar ve kamu haklarlndan ]-oksun
bırakılanlar ihaleye katı larnazlar,
4)Terör örgİtlĞrine iltisıkr vcya bunlırlı irtibıtı olduğu te§pit edileü veyı MiT veyı Emniyeı
Müdiirlüğünce bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ibıleye katllımazlar.
D-ihale ile ilgili şaftname !e ekleri mesai saatleri içe.isinde İzmir Karşıyaka Ağız ve l]iş Sağlıgı Merkezi
6l78/2 sok No.3 Demjrköprü Mah- Karş,yakrizMİR adresinden ücretsiz o]arak 8örülebilir.
f,-lstekliler ilanda beıirtilen ihale saatine kadar (Karş,yaka Ağız ve Diş Sagllğı Merkezi satınalma Birimine)
tekliflerini sunacaklardlr. Komisyon Başkanl|ğına ulaşmış o]mak şarı|yla 2886 Sayllı Kanunun 37. Madde
hükümlerine uygun olarak düzenleyecekIeri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler, Teklif
sahibi .komisyonda hazır bulunmadlğ| takdirde posta ile gönderilen leklif son ve kesin ıeklif olarak kabul
edilir. lhaleye posta ile katılüm halinde postadaki gecikmeler kabul edilmel,ecektir.
F) ihaleye iştirak edenler İira şannamesinin genel ve özel hükümlerine ait tüm maddeteri önceden okumuş ve
kabullenmiş saylllr.
tI) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir,
iLAN EN l)tüYt Rt l-tüli.
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