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Künye ve Kayıt B lg ler

BİK İlan No : ILN01021649
Şeh r

: İstanbul / Fat h

İlanın Kanun Dayanağı

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhalelere Nasıl Katılırım?

N tel ğ , Türü ve M ktarı

: Market ve kırtas ye alanı

İhale ve Tekl f Açma Tar h

: 19.07.2019 10:30

İhalen n Yapılacağı Yer / Başvuru
Adres

: İstanbul Ün vers tes -Cerrahpaşa Rektörlüğü Konferans Salonunda
yapılacaktır.

Gazeten n D ğer Akt f İlanları

İhale Usulü

: 2886 Sayılı D k, Açık Tekl f Usulü

GÜNBOYU

İhale Türü

: K raya Verme

Yayınlandığı Gazeteler
GÜNBOYU

06.07.2019
08.07.2019

Gazeten n D ğer Akt f İlanları

İlan Metn
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
ÜNİVERSİTEMİZ CERRAHPAŞA YERLEŞKESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ ALANLARI KİRAYA VERİLMESİ İHALE İLANI

MADDE 1- İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER:
1.1- İhale konusu ş n adı: Aşağıda n tel kler bel rt len taşınmazlar, 1.2.1 Taşınmaz Market Alanı ve 1.2.2 Taşınmaz Kırtas ye Alanı olarak kullanılmak üzere
3 (üç) yıl süre le 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nc maddes ne göre Açık Tekl f Usulü yöntem yle le k ralanacaktır. Söz konusu k ralama ş
hales 19.07.2019 Cuma günü, aşağıdak tabloda karşılarında bel rt len saatte ve bel rt len muhammen bedel üzer nden İstanbul Ün vers tes Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Yerleşkes - Avcılar / İstanbul adres nde İstanbul Ün vers tes -Cerrahpaşa Rektörlüğü Konferans Salonunda
yapılacaktır.
1.2- K raya ver lecek taşınmazlara a t b lg ler:
1.2.1- Taşınmaz Market Alanı
SIRA TAŞINMAZIN
NO BULUNDUĞU
YER
1

İÜC Avcılar Büyükçekmece
Yerleşkeler

Ada No
/ Parsel
No

YÜZÖLÇÜMÜ
M2

m2 +
0/22772 225,00
m2 =
- 226/2 200,00
425,00 m2

ÜÇ YILLIK
TAHMİNİ
KİRA BEDELİ

İLK YIL
TAHMİNİ
KİRA
BEDELİ

AYLIK
TAHMİNİ
KİRA
BEDELİ

SINIRI

GEÇİCİ
TEMİNAT
BEDELİ

K ra şartnames ek
vaz yet planı 1 - vaz yet
planı 2 market alanları

18.360,00 612.000,00 ₺ 204.000,00 17.000,00
₺
₺
₺

SINIRI

GEÇİCİ
TEMİNAT
BEDELİ

İHALE
TARİHİ

İHALE
SAATİ

19.07.2019 10:30

1.2.2- Taşınmaz Kırtas ye Alanı
SIRA TAŞINMAZIN
NO BULUNDUĞU
YER
1

İÜC Avcılar Büyükçekmece
Yerleşkeler

Ada No
/ Parsel
No

YÜZÖLÇÜMÜ
M2

m2 +
0/22772 98,00
m2 =
- 226/2 123,91
221,91 m2

ÜÇ YILLIK
TAHMİNİ
KİRA BEDELİ

K ra şartnames ek
360.000,00
vaz yet planı 1 - vaz yet 10.800,00
₺
planı 2 kırtas ye alanları ₺

İLK YIL
TAHMİNİ
KİRA
BEDELİ

AYLIK
TAHMİNİ
KİRA
BEDELİ

İHALE
TARİHİ

120.000,00
₺

10.000,00
₺

19.07.2019 11:30

İHALE
SAATİ

MADDE 2- İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER
2.1- İhalen n yapılacağı yer: İstanbul Ün vers tes -Cerrahpaşa Rektörlüğü Konferans Salonu, İstanbul Ün vers tes -Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar
Yerleşkes - Avcılar / İstanbul
2.2- İhale dokümanı aşağıda bel rt len adreste bedels z olarak görüleb l r. Ancak, haleye tekl f verecek olanların, onaylı hale dokümanını satın alması
zorunludur.
2.2.1- İhale dokümanının görüleb leceğ ve satın alınab leceğ yer: İÜ-C İdar ve Mal İşler Da re Başkanlığı - İstanbul Ün vers tes -Cerrahpaşa
Rektörlüğü Avcılar Yerleşkes , Avcılar / İstanbul
2.2.2- İdaren n adres : İstanbul Ün vers tes -Cerrahpaşa Rektörlüğü, Avcılar Yerleşkes - Avcılar / İstanbul
2.2.3- İdaren n telefon ve faks numarası : 2124040740 - 2124040701
2.2.4- İdaren n elektron k posta adres : uc. m d@ stanbul.edu.tr
2.2.5- İhale dokümanının satış bedel : 100,00 (Yüz) TL.d r.
2.2.6- İstekl ler, hale dokümanının 100,00 (Yüz) TL satış bedel n , İstanbul Ün vers tes -Cerrahpaşa Rektörlüğü Stratej Gel şt rme Da re Başkanlığının
Türk ye Halk Bankası A.Ş. Beyazıt Şubes TR19 0001 2009 8200 0004 0001 16 IBAN nolu hesabına yatıracaklardır.
MADDE 3- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER
3.1- Mevzuatı gereğ kayıtlı olduğu t caret ve/veya sanay odası veya lg l meslek odası belges ;
3.1.1- Gerçek k ş olması hal nde, kayıtlı olduğu t caret ve/veya sanay odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, lk lan veya hale tar h n n
ç nde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu göster r belge,
3.1.2- Tüzel k ş olması hal nde, lg l mevzuatı gereğ kayıtlı bulunduğu t caret ve/veya sanay odasından, lk lan veya hale tar h n n ç nde bulunduğu
yılda alınmış, tüzel k ş l ğ n odaya kayıtlı olduğunu göster r belge,
3.2- Vekaleten haleye katılma hal nde, vek l adına düzenlenm ş haleye katılmaya l şk n Yetk Belges ve noter onaylı vekaletname le vek l n noter
tasd kl mza beyannames ,
3.2.1- Gerçek k ş olması hal nde, noter tasd kl mza beyannames ,
3.2.2- Tüzel k ş olması hal nde, lg s ne göre tüzel k ş l ğ n ortakları, üyeler veya kurucuları le tüzel k ş l ğ n yönet m ndek görevl ler bel rten son
durumu göster r T caret S c l Gazetes , bu b lg ler n tamamının b r T caret S c l Gazetes nde bulunmaması hal nde, bu b lg ler n tümünü göstermek
üzere lg l T caret S c l Gazeteler veya bu hususları gösteren belgeler le tüzel k ş l ğ n noter tasd kl mza s rküler ,
3.3- Geç c tem nat, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26 ncı maddes ndek ;
3.3.1- Tedavüldek Türk Parası se; İstanbul Ün vers tes -Cerrahpaşa Rektörlüğü Stratej Gel şt rme Da re Başkanlığının Türk ye Halk Bankası A.Ş.
Beyazıt Şubes TR19 0001 2009 8200 0004 0001 16 IBAN numaralı hesabına verg k ml k numarası ve hang haleye a t olduğunu bel rt len banka
dekontunun aslı,
3.3.2- D ğer şartlarda se; bel rt len değerl kâğıtların tekl f zarfı çer s nde,
3.4- Usulüne uygun olarak hazırlanan ve mzalanan tekl f mektubu,
3.5- İhale dokümanının satın alındığına l şk n belge ya da makbuz,
3.6- İlk hale lan tar h nden sonra olmak üzere İhaleye g rmek steyen gerçek k ş ler le tüzel k ş l ğ oluşturan ortakların ve haleye vekâleten tekl f
verecek olan stekl ler n adl s c l kaydı olmadığına da r belgey braz etmek,
3.7- İlk hale lan tar h nden sonra olmak üzere verg da res ne verg borcunun bulunmadığına da r verg da res nden ya da Gel r İdares Başkanlığı’nın
nternet sayfasından alınacak olan vades geçm ş verg borcu olmadığına l şk n belgey braz etmek,
3.8- İlk hale lan tar h nden sonra olmak üzere Sosyal Güvenl k Kurumuna borcunun bulunmadığına da r SGK’dan ya da SGK’nın nternet sayfasından
alınacak olan “İhale Konusu İşlerle İlg l e-Borcu Yoktur Belges ’n braz etmek
3.9- Posta le yapılacak müracaatlarda tekl f n 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nc maddes ne uygun hazırlanması ve tekl f n hale saat nden
önce kom syona ulaşması şarttır. Sonradan kom syona ulaşan tekl ﬂer kabul ed lmeyecekt r. Postada meydana geleb lecek gec kmelerden dolayı İdare
veya Kom syon herhang b r sorumluluk kabul etmez.
3.10- İhaleye; İhale Şartnames satın alanlar, taşınmaz k ra sözleşmes taslağının ve şartnamen n her sayfasını mzalayıp İdareye tesl m eder, tüm
maddeler n önceden okumuş ve kabul etm ş olur.
3.11- İhale kom syonu haley yapıp yapmamakta ve uygun bedel tesp tte tamamen serbestt r.
3.12- İhale lanında bel rt lmeyen ya da olmayan hususlarda şartname hükümler geçerl d r.
İLAN OLUNUR.

