
İHALE İLANI 

 

Amasra Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından  

 

1- İlçemiz Amasra Gömü Köyü Sahil Alanı (Kamp Karavan Turizm Merkezi) 10 Yıllığına 

kiraya verilmesi, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi  Açık İhale 

Usulü ile ihaleye konulmuştur. 

2- İhale 08/04/2022    Cuma Günü saat 10.00 ‘ da Kaymakamlık Binasının, Kaymakamlık Makam 

Odasında Amasra Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

3- 1 yıllık tahmin edilen kira bedeli 150.000.00 TL. + KDV olup, geçici teminat miktarı tahmin edilen  

Yıllık kira bedelinin %3’ü olan 4500.00 TL.’dır. İhale sonrasında uhdesinde kalan yüklenici 2 yıllık 

kira bedelini peşin olarak vermeyi kabul eder. 

4- Proje alanında yapılacak olan Kamp ve Karavan Merkezi alanı ile Günübirlik Turizm Tesislerinin 

yapımını ile  ilgili projeler idare onayından sonra yapımı kiracı tarafından yapılacaktır. Yapılacak olan 

projenin tüm giderleri kiracıya aittir. 

4- İhaleye Katılmak için gereken belgeler, 

Gerçek Kişiler; 

a) Kanuni İkametgah Belgesi, 

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası, 

c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

d) Teminat Mektubu veya Teminat Alındısı, 

e) Noter Tasdikli İmza Beyannamesi, 

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

onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Şartname ve eklerinin satın alındığına dair Tahsildar Alındısı veya Banka Dekontu 

h) Vergi Borcu olmadığına dair belge, 

Tüzel Kişiler; 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası, 

b) İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya 

sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil 

kayıt belgesi, 

c) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam 

yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, 

d) Teminat Mektubu veya Teminat Alındısı,  

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

onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

f) Vergi kimlik numarası(Vergi Levhası)fotokopisi 

g) Şartname ve eklerinin satın alındığına dair Tahsildar Alındısı veya Banka Dekontu 

h) Vergi Borcu olmadığına dair belge, 

6-İsteklilerce 4. maddede belirtilen ihaleye katılmak için gereken belgeler bir zarfa konulup 

kapatıldıktan sonra zarfın üzerine adı, soyadı, ihalenin adı ve tebligata esas olarak göstereceği açık 

adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri imzalanır veya mühürlenir ve 08/04/2022 günü saat 10.00’da 

kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Amasra Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına 

verilir. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul edilemez. 

7-İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içersinde Amasra Köylere Hizmet Götürme Birliği 

Başkanlığından 1.000.00 TL. bedel karşılığı satın alınabilir. Şartname ve ekleri Birlik Başkanlığı 

Saymanlığında bedelsiz görülebilir.  

8- İhale Komisyonu gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile İhaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. İhale Komisyonunca alınan İhale Kararı İta Amirinin (Birlik Başkanı - Kaymakam) onayına 

takiben geçerlilik kazanacağı gibi İta Amirinin İhaleyi iptal etmesi halinde de istekli Amasra Köylere 

Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 

9- Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesi ve 

Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine 

kadar Komisyona ulaşması şarttır. 

10- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk 

kabul etmez. 

İlan Olunur. 


