
MÜLKÝYETÝN GAYRÝ AYNÝ HAK TESÝSÝ VE KÝRALAMA ÝÞÝNE AÝT ÝHALE ÝLANI
SÝMAV BELEDÝYE BAÞKANLIÐI

Mülkiyeti Belediyemize ait Kütahya Ýli, Simav Ýlçesi Dört Eylül Mahallesinde bilgileri aþaðýda 
bulunan adrese, üzerinde bulunan mevcut bina ve tesisin bakým ve onarýmýnýn yapýlmasý ve 
tesisin iþletmeye açýlmasýndan sonra Belediyeye aylýk arazi kullaným bedeli (Kira) verilmesi ve 
10 (On) yýl iþletilerek süre sonunda çalýþýr vaziyette idareye devredilmesi iþinin kiraya verilmesi 
2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açýk Ýhale Usulü ile ihale edilecektir. 
Ýhale 1.000,00 TL + KDV muhammen bedel üzerinden açýlacaktýr. Açýk artýrma teklifleri 250,00 
TL ve katlarý þeklinde olacaktýr. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
1-Ýdarenin
a) Adresi : Belediye Hizmet Binasý Tabakhane Mh.Belediye Meydaný No:9 Simav / KÜTAHYA 
b) Telefon ve faks numarasý : 0 (274) 513 70 07 - 0 (274) 513 70 10 
c) Elektronik Posta Adresi : baskan@simav.bel.tr 
2-Ýhale konusu iþin
a) Niteliði, türü ve miktarý  : 1 adet  Halý Saha ile ilgili bilgiler aþaðýda belirtilmiþtir.
b) Yapýlacaðý yer : Belediyemiz Dört Eylül Mahallesi Eynal Kaplýcalarýnda bilgileri aþaðýda 
bulunan adrese  Simav/KÜTAHYA 
c) Süresi  : Ýþin süresi iþe baþlama tarihinden itibaren 10 (On) yýldýr.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer : Belediye Hizmet Binasý Tabakhane Mahallesi, Belediye Meydaný No:9 
Baþkanlýk Makamý Encümen Odasý Simav / KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati : 22.10.2021 - 10:00 
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 
a) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasý yazýlý olan Nüfus cüzdan fotokopisi.
b) Ýkametgâh belgesi.
c) Belediye veznesine yatýrdýklarý geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu 
(süresiz).
d) Simav Belediyesi'nden alacaklarý borcu yoktur yazýsý.
e) Geçici teminatýn nakit yatýrýlmasý durumunda nakit Geçici teminatýn iadesi için Ýsteklilerin 
Banka Hesap Iban Numarasýný belirten dilekçe
f) Þartname alýndý makbuzu. Ýhaleye iþtirak edecek gerçek veya tüzel kiþiler ihale þartnamesini 
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüðü' nden ücreti karþýlýðý temin edebilirler.
g) 5271 sayýlý CMK'nun 100.Maddesi 3.Fýkrasýnda bahsi geçen suçlar ve 5326 sayýlý Kabahatler 
Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlar ile Feto ve benzeri terör suçlarýndan dolayý hakkýnda 
devam eden bir soruþturma veya kovuþturma evresi olan, ceza almýþ olan veya almýþ olduðu 
ceza affa uðramýþ olan kiþi ve kurumlar ihaleye katýlamaz, aksi tespit edildiðinde ihaleyi almaya 
hak kazanmýþ olsa bile fesih sebebidir.
h) Taþýnmaza ait kira þartnamesinin, her sayfasý ayrý ayrý ihaleye girecek olan istekli tarafýndan 
imzalanmasý.
I) Özel kiþiler adýna vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile Ýmza 
beyannamesi
j) Tüzel kiþiler için: 2021 yýlýnda alýnmýþ kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da 
ilgili meslek odasýndan oda sicil kaydý, teklifte bulunacak kiþilerin noterden tasdikli yetki belgesi 
ve/veya imza sirküleri. Tüzel kiþiler adýna vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli 
vekâletname ile Ýmza beyannamesi.
k) Ortak giriþim olmasý halinde ortak giriþimi oluþturan gerçek ve tüzel kiþilerin Her birinin 
kendileri ile ilgili maddelerdeki temin edecekleri belgeler. Ortak giriþim beyannamesi (Ýþ ortaklýðý) 
ile birlikte ortaklarca ortaklýk sözleþmesi.
l) Dernek ve Kooperatifler Ýçin: Dernek Tüzüðünün onaylý sureti, Kooperatif ana                    
sözleþmesinin onaylý sureti – Karar defterlerinin ilgili sayfasýnýn onaylý                                                                                                                 
sureti – yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2. Ýþin muhammen arazi kullaným (kira) bedeli aylýk 1.000,00.-TL+KDV (Türk Lirasý) x 120 Ay 
= 120.000,00.- TL (Türk Lirasý) 'dýr. Geçici teminat tutarý muhammen bedelin % 3'ü olan 
3.600,00.-TL (Türk Lirasý)' dan az olmayacaktýr.
4.1.3. Ýþtirakçiler geçici teminatlarýný 21.10.2021 tarih ve saat 17:00 ye kadar Simav Belediye 
Baþkanlýðý Mali Hizmetler Müdürlüðü Tahsilât Servisine nakit olarak yatýracaklar ya da süresiz 
Banka Teminat Mektubunu sunacaklardýr.
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.2.1. Ýhaleye gerçek kiþi ve tüzel kiþi ile kooperatif ve dernekler girebilecektir.
4.3. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
4.3.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000,00.-TL (Bin Türk Lirasý) karþýlýðý 
SÝMAV BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Mali Hizmetler Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir.
4.3.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur.
5. Ýstekliler ihale dosyasýný 21.10.2021 tarih ve saat 17:00 ye kadar Simav Belediye Baþkanlýðý 
Mali Hizmetler Müdürlüðü adresine elden teslim edebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü 
posta vasýtasýyla da gönderebilir. 
6. Ýhaleyi kazanan Yükleniciye Sözleþmeye davet yazýsý teblið edildikten sonra Yüklenici 
Sözleþmeyi imzalamadan önce ihale tarihi itibari ile þartnamede yazýlý belgeleri ibraz etmek 
zorundadýr. 
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