
MANAVGAT BELED İYE BAŞKANLI ĞI’NDAN
                                                            İLAN

1. İhale konusu olan işin niteliği: A.Pazarcı Mahallesi Atatürk ve Fevzi Paşa Caddeleri 
mobil parkmetre işletmesinin kiraya verilmesi.

2. İhale yeri ve konusu: Manavgat  A.Pazarcı  Mahallesi Atatürk ve F.Paşa Caddeleri.
3. İşin Şekli: 202 araçlık  A.Pazarcı Mahallesi Atatürk ve Fevzi Paşa Caddeleri mobil 

parkmetre işletmesinin kiraya verilmesi işi olup  kira süresi 1 (Bir)Yıldır. 
4. İhale  konusu  işin  miktarı :  202  araçlık  A.Pazarcı  Mahallesi  Atatürk  ve   F.Paşa 

Caddeleri  mobil  parkmetre  işletmesinin  kiraya  verilmesi  işidir.  İşletmeci 
Mobilparkmetre  cihazları  ve  sistemini  şartnameye  göre  1  ay  içinde  kurarak  1  yıl 
işletecektir.

5. Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:  Şartname ve ekleri 
Manavgat  Belediyesi  Mali  Hizmetleri  Müdürlüğünden  100,00.TL karşılığı  temin 
edilebilecektir.

6. İhalenin  yapılacağı  yer,  tarih,  ev,  saat:  İhale  Manavgat  Belediyesi  Encümen 
salonunda  ihale  komisyonu  huzurunda  18/06/2013 tarihinde  saat  10:00  da 
yapılacaktır.

7. İhalenin usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık arttırma 
usulü ile yapılacaktır.

8. Tahmini bedel ve geçici teminat miktarı: A.Pazarcı  Mahallesi Atatürk ve F.Paşa 
Caddeleri mobil parkmetre işletmesinin kiraya verilmesi işinin Belediyece talep edilen 
1(BİR) Yıllık tahmini kira bedeli. 25.900,00TL dir. Ön görülen kira bedelinin % 3’ü 
olan 777,00 TL geçici teminat olarak alınacaktır. 

9. İsteklilerde aranacak belgeler:
             Kanuni ikametgâhı olması ve belgelemesi.
      Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.
       Ticaret ve Sanayi Odası İlişik belgesi vermesi.
            9.1-Gerçek Kişilerden : 

a) Nüfus cüzdanı suretini,  
b) İkametgâh ilmühaberini, 
c)Geçici teminatı 
d)Vergi Dairesinden alınmış Vergi Borcu Yoktur belgesi 
e)Oda kaydını 
f)İstekliler adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişilerin 

vekâletnamelerini 
g) İmza sirkülerini 
h) Sabıka kaydını 
ı)Manavgat Belediyesinden alınmış Borcu yoktur belgesi.

 9.2-Tüzel Kişilerden: 
a) Oda Kayıt belgesi 
b) Tebligat için Adres Beyanı (telefon. Faks ve elektronik posta adresi)  
c) Şirket ortaklarının Nüfus cüzdanı suretini  
d)İstekliler  adına  vekâleten  hareket  ediliyor  ise  istekli  adına  teklifte  bulunacak 

kişilerin vekâletnamelerini 
e) Şirket ortaklarının her birinin sabıka kaydını 
f) Geçici teminatı 
g) Ticaret Sicil gazetesini tasdikli olarak 
h) İmza sirkülerini 
ı) Sabıka Kaydını
i) Vergi Dairesinden alınmış Vergi Borcu Yoktur belgesi 
j)Manavgat Belediyesinden alınmış Borcu yoktur belgesi.



9.3- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin 
Noterden ortaklık anlaşmasını ve her biri için hazırlanacak belgeleri vermeleri şarttır. 

      9.4.İhale  dosyasını  idareden satın  aldığına  dair  dosya  alındı  makbuzunun aslını 
vermesi.
     9.5-İhaleye  katılacak  isteklilerin,  şartnamede  belirten  ihale  dosyalarını  en  geç 
18/06/2013 Salı günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale 
        Komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
    9.6-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
    9.7-Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
    9.8-Türkiye radyo ve Televizyon(TRT) idaresinin saat ayarı esastır.


