İLAN
OSMANİYE DEVLET HASTANESİ EK HİZMET BİNASI KANTİN KİRALAMA İHALESİ İLANI
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN
TAŞINMAZ
S.NO
1

NO

MAH. / KÖY

KİRALANACAK
Doküman KİRALAMA
İLK YIL TAHMİNİ İLK YIL GEÇİCİ
ADA PARSEL KISIM (M2)
Hissesi Bedeli
AMACI
Süresi BEDEL(TL)
TEMİNAT (TL)

80010100312 Musa Şahin Bulvarı 365
No:563 OSMANİYE

5

50 m² kapalı,
50 m² açık alan

Tam

50 TL

Kantin

1 (bir)
yıl

50.589,00 TL.

15.176,70 TL

İHALE
GÜNÜ

SAATİ

31/01/2017

10.00

1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle satışları ve kiralaması yapılmak
üzere ihaleye çıkartılmıştır.
2- Kiralamaya sunulan taşınmaz31/01/2017tarih ve saat:10:00’da Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Biriminde ihalesi yapılacaktır. İşin başlayış tarihi 01.03.2017 işin bitiş tarihi 28.02.2018’tir.
3- Kiralamaya sunulan taşınmaza ilişkin şartname mesai saatleri içerisinde Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği SatınalmaBiriminde bedelsiz olarak görülebilir.
4- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
a) Geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) süresiz geçici teminat mektubu, (ilgili banka şubesince verilen teminat
mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.) Tahmin edilen bedel 50.589,00 TL (Elli Bin Beş Yüz Seksen Dokuz Türk Lirası).olup geçici teminat miktarı 15.176,70 TL (OnbeşbinyüzyetmişaltıTLyetmişKrş.)’dir.Takip eden yıllar kira bedelleri ise, bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan (Değişik
ibare:RG-11/9/2014-29116) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında, tarımsal amaçlı sözleşmelerde ise Tarım Ürünleri
Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. Bulunacak bedel üzerinden %6 oranında
kesin teminat alınacaktır.
b)ikametgâh ilmühaberi,
c)Nüfus cüzdan örneği,
d)Nakit Geçici Teminat HALK BANKASI OSMANİYE ŞUBESİ TR50 0001 2009 1680 0005 0000 75 IBAN NOLU HESABINA yatırılacaktır.
e)Özel kişiler adına vekâleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekâletname,
f)Tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan 2017 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, Vergi Kimlik Numarası
ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnamelerini, Gerçek kişiler için imza beyannamesi,
g), İhale Dökümanları Osmaniye İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Satın Alma Biriminde görülüp 50 TL bedel ile temin edilebilir.
h) Son bir ay içerisinde Cumhuriyet Savcılığından alınmış Sabıka kaydı (Tüzel kişilerde Şirket ortaklarının tamamı)
5- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif
mektuplarını aynı kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli ve taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez.
6-Komisyonumuz, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İD:15

