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r_irrı.r,nNiN roNusu:

satış ve kiraya
Belediyemizin tiıze| kişiliğine ait aşağıda 3 (üç) maddede belirtilen
istinaden 10 yıllık siİre iÇin
verilmesi işi, 05.10.2021 Tarih ,i ıso savrıi Meclis l.ur*rru
(a) fıkrası gereğince Kapalı Teklif
2E86 Sayılı Devlet inrı. ı<rrrornon 35.maddçsinin
üzerinden YaPılacak oluP;
Usulü ile satılacaVktr"y; veriıecettlr. Teklifler muhammen bedel
için teklif vermeyi koşulsuz
teklif vermek istevenıer; işletme bir bütiin olduğundan hepsi

olarak kabul eder;
Nazilli İlÇesi, İsabeYli Mahallesi l l34
a) Nazilli Belediyesine ait i-68 icar Nolu; Aydın ili,
_ 3 Parsel: s.iıılzm" - 4 Parsel:1.941,83m2 üzerinde bulunan
Ada l 2 Paıse|:2.zg8,oı-,
boş olarak (fabrika iÇinde hiÇbir
Fabrika binaları ," mtışt"*ilatının kapal, ve açık alanlarının
makine ve teçhizat oımadan) 10 yıllık olarak kiraya verilmesi,
Mahaılesi, Dağ Mevkii, 116 ada, 4 Paısel iÇerisinde bulunan
;i,:\ir;ilr iıi"ri,
y:606584,7|| X:420980,941 koordinaİh s6ıviıipınar Kaynağı_,_1:_T_r,l'l_İlçesi, Çobanlar
Y:6074l3,365 X:4208730,563
Mahallesi, Dağ Mevki i, l22 ada, 10 parseı iıeris[{g§lunan
proloko_Içerçevesinde)
Alipaşa ruvnuı.ıu"nr. kuıjurr*, iı. (AsKİ ile yapılan
koordinatlı
*:S-i;*ht;iiç.ri""nemirtan
Mahaılesi, KÖyüsttı ıı,ıjvtii, l02 ada,5 Parsel iÇerisinde
Kaynağ1 ile Sultanhisar İlçesi'
bulunan Y:606073,924 X:4209507,zzg kooroinaı, Şırlan-2
iÇerisinde bulunan Y:6059l0'741
Demirhan vıaııaııesi, Köyüstü Mevkii, l02 ada,6 Parsel
X:4209294,550 koordinatlı Arpayeri Kaynaklarının kullanımı;
satışı,
Aylit ı.oootona* g,iı,t ıo.ooıİ ton) az olmamak 1jzerc l0 yıl siireyle
verilmesi,
kiraYa
10 yıllık olarak
c)., şırlan Doğal Kaynak Suyu,,unvailnl kulİanma hakkının

ç;il6

2_TAHMİN EDİLEN MUHAMMEN BEDELLER:
Fabrika Binasının ilk yıla
a) İsabeyli Mahallesi l |34 Ada l 2-3-4i,wseller üzerinde bulunan
Bin Türk Lirası),dir,
ait 1 yıllık muhammen kira bedeli 300.000,00_rı, 1ijç !üz
için Muhammen Bedeli (KDV Hariç):
b) yillık 36.000 ton noğal Kaynak sry, 3at şı ııiy!1
oİz.ooo,oo-Tl (Altı yüz on İı<ı nın Türk Lirası),dir,
Hakkının 10 yılhk Kira Bedeli :
c) ..Şırlan DoğaL Kaynak Suyu Unvanı"nın Kuılanımzorunlu
olup, ı,zso,ooo,00-Tl (Üç
,,şırlan Doğal Kaynak Suyu" unvanrnı kullanmak
Miıyoo İı.ı yıız Elli Bin TürkLirası)' dir,
belirtilmiŞtİr,
ihaıe bedellerinin ödenmesi iİe ilgili hususlar ihale şartnamesinde

İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİHİ VE SAATi:
Cad. No:I80_NAZİLLİ) Meclis Toplantı
İhaıe, Nazilli neıJvesİ (yeni ııııahaııe, Hiiniyet
Tarihİnde, Pazartesi günü, Saat
Salonunda Belediye Enciimeni huzurunda, 24,01,2022

3_
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:

00' de yapılacaktır.

4-GEçİcİ TEMİNAT ıvrİrtı.nı:

2.Maddede belirtilen muhammen bedellerin tamamrnıı
Yirmi Dört Bin Sekiz Yüz Altmış Türk Lirası )'dir,

o/o3'ıi olan 124,860,00-TL (Yüz

s_ŞARTNAME İLGİLİ rrususr,an:
Lirası),dir, İhale
İhale şartnamesi satış uedeii 10.000,00_TL (on Bin Türk
Emlak ve istimlak Müdürlüğiinde ücretsiz olarak görülebilir,
şartnamesi Nazilli Belediyesi
satın alması zorunludur,
Ancak, ihaleye katılacak olanların idarece onaylı ihale şartnamesini

t

o_

İıuırYE KATILMAK İçİx

GEREKLİ

nEıcrı,Bn:

ihale komisyonuna_teslim
ıhaleye katılmak için aşağıdaki belgelerin eksiksiz olaıak
10ı0O'a kadar Nazilli
gtinü
saat
edilmis olması r. i.tiirı.rin,'Iiapalı ZarT içinde ihale
İİı."ı Müdürlüğüine teslim tutanağı ile verilmesi gerekmektedir.

ffi;ffiŞu,

-Dıs Zarf:

ranuni ikametgöh belgesi,
ve varsa faks numaıası ile
b) Tebligat için adres beyanı ve aynca irtibat için telefon

a1

elçktronik posta adresi,
Odası veya ilgili Meslek
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odası Belgesi;
yılda
_ Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale.]gi}iri". içerisinde bulunduğu
olduğunu
odasına kayıtlı
alrnmrş, Ticaret u"}i"y" i*uvi odası veya ilgili Meslek
gösterir belge,
kayıtlı bulunduğu
_ Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği ttizel kişiliğin siciline
1arihinin iÇerisinde bulunduğu
Ticaret ve/veya su*y oaurrnaun ilk-ilanleya ihale
dair belge.
;rıd;;rr-ış, ttızel tişiılgin sicile kayıtlı olduğuna
gerçek veya tüzel kişilerin her
_ ortak girişim oı-urrtiıinde, ortak
ayrı belgeyi ibraz etmeleri,
bir ortaÜarafindan ayil
"
veya lmza
d) Teklif venneye yettiıi oidug*u gösteren imza Beyannamesi

girişimiolu

Sirküleri;

_ Gerçek tişi oı.u* halinde, noter tasdikliimzabeyannamesi,
_ Tüze1 kişi olması hatnje, ilgisine göre tüzei. kişiliğin ortaklan, üyeleri veya
belirten son durumu gösterir
kurucuları iıe tuzei tişiıigırr'ytıietimdeii görevlileri
ile tüzel kiŞiliğin noter
Ticaret Sicil Gazet;rİ;.r; bu hususları tevsik eden belgeler
tasdikli imza sirküleri.
veya tüzel kişilerin her
_ ortak girişim oıması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek
bir ortaÜarafından ayrı ayrı belgeyi ibtaz etmeleri,
katılan kişinin ihaleye katılmaya
e) Vekaleten ihaleye'il;ı,", ı,iıinq9, istekli adına
İİişt* noter tasdikİi vekflletnamesi ile noter tasdik|i imzabeyannamesi, .
girişim olması halinde, girişim beyannamesi ile ortaklarca

İİİrt.tlil.ri, ortak
rtaklık

i,
geçici teminat bedelini yatırdığına dair_makbuzu veya
şartnamede belirlenen
jeçici temTnat olarak kabul edilebiiecek teminat mektubu vermesi,
Kanunda belirtilen
konularak imzalanmış ihale
h) Her sayfası i,oru'ıuo*iş, .n ron sayfaya okudum ibaresi
iımza|anan

;ril

o

şartnamesi

s

özleş m

es

ve şartnameyi satın aldığına dair makbuzu, (şartname

Bedeli:

10.000,00_TL)
banka referans
ı)Mali durumlarını gösterir belgeler ( Banka hesaplan, tapu belgeleri,

mektubu vb.)
i) İş kapasitesini gösterir belge.
alanında efl az 5 (beş) yıl
j)İş
deneyimini gösterir beİge (Kaynak suyu dolum işi
-İn|iyetgöstermiş
olması gerekmektedir),
k) Sağlık Bakanlığından alınmış ru§at,
gereken 1,500n0O_TL,nin makbuzu
l) yer görme t ,ri"ei;" y., gdr-" için ödenmesi

(Belediyenin belirĞmiş'oldigu günlerde gidileJek olup; t7lo|l2022,20l01l2022
t.*itı.riarasıdrr,tutanaktarafımızcahazırlanacaktır.)
m) Vergi borcu ve SGK borcu olmadığına dairtelg:,.
gry iıinde. faaliyete
n) şartnamenin 16.maddesi hükmü; istinaden Fabrikayı 30Müdtirlüğünden
temin
İstimlak
geçireceğine dair i*ırırutnu*e (Belediye Emlak ve
edilebilir.).

-!c

Zarf (Tokltf Moktubu):

örneğe uygulo|arak rakam ve
Teklif Mektubıın ash verileçektir. Teklif Mektubu'nun,
kazııt1 silinti,
;t.": tısaltmadan açıkça yazılması, üzerinde
yazı i|e birbirine
yazılmış olması ve İsteklinin Yetkilisi
"v**
düzeltme uuıurm#a-si ,rirt"tıinin ticaret unvamrun
r.t ı, iaıaf,noan kaşelenip imzalanmış olması zorunludur,
".v.
tiım ortakların ticari
İsteklinin iş ortaklığr olması halinde, Teklif Mektubu,nun,
veYa vekilleri tarafından
unvaıunn yazılmış ve kaşelenmiş olması ve ttim ortakların Yetkilileri
imzalanmış olması zorunludur.

verilmesi
belirtilen muhammen bedeller için ayn ?41 teklif
İlanın 2.maddesinde
-iıruı"
bulunan
hazır
gördüğü. her aşamada ihalede
komisyonu;
zorunlu
"rg*
n' y azılı son teklifl eiirri rıurutlhaleyi sonuçlandırabilir,
Ji.ilıiı.ro."d;

z-

irra,r,nyn KATILAMAyACAK OLANLAR:

2886SayılıDevletİhaleKanunu6.maddesigereğince;
1. İhaleyi yapan idarenin;
a) İta amirleri,
ve denetlemekle görevli olanlar,
bl İtıale işlemlerini hazırlamak, yiirütmek, sonuçlandry,4
ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtiien şahrslann eşleri
dahil) kan ve sıhri hısımları,
ortakları (bu şahslann yönetim kurullannda
d) (a), (b) ve (c) bentlerindebelirtilen şahıslann
g'ör.;lİ oİ.adıkları anonim ortaklıklar hariç),
o1arak
2.Bgr** r. aiğer kanunlardati "rtıtumler gereğince geçici veya sürekli
kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar,
yapılmış bulunursa ihale
Bu yasağı ,;r;;fu.k ihaleye girinin ğerin9 ihale
bozularak kisin teminatı gelir kaydedilir,
bozularak geçici teminatı, sözleşme yuİı*şru
_

s-DİĞER HUSUSLAR:
Bu ihalenin ilanına ilişkin

gazete

ilan bedeli, karar pulu, sözleşme, noter harç ve

masraflan ihaleyi alana aittir,

Komisyonihaleyiyaplpyapmamaktaveuygunbedelitespitteserbesttir.

şarttır.

posta ile gönderilecek tekliflerin belirtilen saate kadar ihale komisyonuna ulaşması
postada gecikme olması durumundateklifler ihale komisyonuna alınmayacaktır,

iı,ı.N OLUNUR.

