
 

      MENGEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Beşler Mah. Zonguldak Cd. üzerinde bulunan 1 adet LPG 

otogaz istasyonu, 1 adet market ve 1 adet restaurant ve eklentileri ile birlikte bir bütün olarak 10 

yıl süreyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır. 
İhale detayları : 

a)LPG İstasyonu ve market: 

  74 m2 kanopi,  LPG pompası, dört adet tabanca, 131 m2 market, ofis ve WC kullanımlı 1 

katlı yapı .LPG istasyonu lisanslı durumdadır.  

b)Restaurant: 

Ana bina tek katlı 377 m2, ana binaya bitişik tek katlı 113 m2 olmak üzere toplam 490 m2 

restaurant ve eklentileri bulunmaktadır. 

İhale 2886 sayılı DİK 45.maddesi uyarınca  açık teklif usulü (artırma) ile 22.09.2022  

Perşembe günü saat 14:00’de Belediye encümeni odasında encümen huzurunda yapılacaktır. 

İhale muhammen bedeli 19.500,00-TL (KDV hariç) olup, ayrıca ihale bedeli üzerinden %18 

oranında Katma Değer Vergisi hesaplanarak tahsil edilecektir. %3 geçici teminatı 70.200,00-

TL’dir. 

         İhale şartnamesi Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve bedeli 

karşılığında temin edilebilir. 

           İhaleye katılacakların ihale ile ilgili istenilen belgeleri ve ne iş yapacaklarını beyan 

eden dilekçelerini 22.09.2022 Perşembe günü saat 13:45’ e kadar Belediye Mali Hizmetler 

Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. 
 İhaleye için istenen belgeler,         

Gerçek Kişiler; 

kendi adına ihaleye katılması halinde, vukuatlı nüfus kayıt örneği, ikametgah belgesi ve 

sabıka kayıt belgesi, 

   Geçici Teminat bedelinin belediye hesaplarına yatırıldığına dair makbuz – dekont veya 

geçici teminata ilişkin bankadan alınmış teminat mektubu, 

   Ticaret odasından veya Esnaf odasından alınmış oda kayıt belgesi, 

            Şartname bedelinin ödendiğini gösterir belge, 

   Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter 

onaylı vekaletnamenin aslı veya noter onaylı sureti, 

   Gerçek kişinin kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Belediyeye borcu olmadığına 

dair belge, (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)alınacak.     

  Tüzel Kişiler; 

    Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili 

olduklarını gösterir noter onaylı yetki belgesi veya vekaletname aslının noter onaylı örneği, 

    Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 

oranlarına üyelerine/kurucularına ilişkin bilgileri gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin örneği, 

Geçici Teminat bedelinin belediye hesaplarına yatırıldığına dair dekont veya geçici 

teminata ilişkin bankadan alınmış teminat mektubu, 

    Ticaret odasından veya Esnaf odasından alınmış oda kayıt belgesi, 

    Vergi Levhası, 

     Şartname bedelinin ödendiğini gösterir belge, 

     Tüzel kişiliğin ve yetkilisinin nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Belediyeye borcu 

olmadığına dair belge, (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)alınacak. 

      İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde serbesttir. 

           Keyfiyet ilan olunur. 07.09.2022 
 


