
T.C. 

MUNZUR ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 

(Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı) 

Ġngilizce Hazırlık Binası Çay Ocağı ve Baskı ve Kopyalama Merkezi Kiralama 

Ġhalesi 

 

ĠHALE ĠLANI 

 

Ġngilizce Hazırlık Binası Çay Ocağı ve Baskı ve Kopyalama Merkezi Alanı 2886 

Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45. maddesine göre ‘’Açık Teklif Usulü’’ ile ihale 

edilecektir. 

 

1)ĠDARENĠN 

a) Adresi: Munzur Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür Ve Spor Daire 

Başkanlığı Aktuluk Mahallesi Tunceli 

b) Telefon ve Faks: 4282131794 – Faks: 4282131814 

c) Elektronik Posta Adresi: sks@munzur.edu.tr 

d) Ġhale Dokümanının Görülebileceği Adres: Munzur Üniversitesi Rektörlüğü 

Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı 

 

2)  ĠHALE KONUSU ĠġĠN 

a) Niteliği: İngilizce Hazırlık Binası Çay Ocağı ve Baskı ve Kopyalama Merkezi 

Kiralama İşi. 

b) Ġhale Edilecek Yerlerin Adresi:  
İngilizce Hazırlık Binası Çay Ocağı: Munzur Üniversitesi Aktuluk Kampüsü 

İngilizce Hazırlık Binası TUNCELİ 

Baskı ve Kopyalama Merkezi: Munzur Üniversitesi Aktuluk Kampüsü Merkezi 

Kafeterya Binası Zemin Kat Tunceli 

c)Ada Parsel No: 
d) ĠĢin BaĢlama Tarihi: Yer teslimi yapıldığı tarihten itibaren. 

e) ĠĢin süresi: Sözleşmenin feshine gerektiren nedenler yoksa 2 (İki) yıl. 

f)Yıllık Tahmini Bedeller:  

İngilizce Hazırlık Binası Çay Ocağı: 15.000,00 TL 

Baskı ve Kopyalama Merkezi:13.000,00 TL 

g) Geçici Teminat Bedelleri: % 30 

İngilizce Hazırlık Binası Çay Ocağı: 4.500,00 TL 

Baskı ve Kopyalama Merkezi:3.900,00 TL 

h) Kiralanacak Miktar (m
2
): 

İngilizce Hazırlık Binası Çay Ocağı: 47,3 m
2
 

Baskı ve Kopyalama Merkezi: 55,6 m
2
 

      ı)Hazine Hissesi: Üniversite taşınmazı. 

    

3) ĠHALELERĠN  

a) Yapılacağı yer: Munzur Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire 

 Başkanlığı 

       b)Tarih ve Saati:  

       İngilizce Hazırlık Binası Çay Ocağı        :20.03.2018 Salı günü saat 10:00 

             Baskı ve Kopyalama Merkezi                  :20.03.2018 Salı günü saat 14:00 

3.1. Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Munzur Üniversitesi arazisine kayıtlı 

İngilizce Hazırlık Binası Çay Ocağı ve Baskı ve Kopyalama Merkezi kiralama işi 2886 sayılı 

mailto:sks@munzur.edu.tr


Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yukarıda gösterilen tarih 

ve saatlerde Munzur Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ihale 

odasında toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.  

 3.2. İhaleye teklif verecek olanların Munzur Üniversitesi strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

Vakıflar Bankası Tunceli Şubesi nezdindeki TR360001500158007296809259 nolu hesaba 

doküman satış bedelini yatırarak ihale dokümanını mesai saatleri içerisinde Sağlık Kültür ve 

Spor Daire Başkanlığından temin edilebilir.  

a) İhale doküman satış bedeli (varsa vergi dâhil) 75,00 TL (Yetmiş Beş Lira)  

b) Posta yoluyla ihale dokümanı satışı yapılmayacaktır. 

c) İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgeleri 

aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu 

incelemeden sonra, ihale dokümanının oluşturan belgelerin tamamını aslına 

uygun olarak teslim alındığına dair standart formun biri satın alana verilmek 

üzere üç nüsha olarak imzalanır. 

d) Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile 

gönderilecek tekliflerin kanunda belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. 

Ayrıca posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale 

saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 

konulmayacak olan teklifler bir tutanak ile tespit edilir ve bu teklifler 

değerlendirilmeye alınmaz.  

3.3.Kiralanacak yerler ihale bedeli üzerinden KDV, vergi, resmi harçlar ve diğer giderler 

kiracı tarafından ayrıca ödenecektir.  

3.4.İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. Komisyonları ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.  

4.Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde 

uygulanacak kriterler:  
4.1.İhaleye katılmak isteyenler aşağıdaki belgeleri ihale saatine kadar idareye vermek 

zorundadır. 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca telefon varsa faks numarası ile elektronik posta 

adresi, 

4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi,  

a) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya 

da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret 

ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihi içinde bulunduğu yılda 

alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösteriri belge, 

4.1.3.Teklif veremeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,  

b)  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişilerin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu 

gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgileri tamamını bir ticaret sicil gazetesinde 

bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil 

gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli 

imza sirküleri  

       

4.1.4. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 



4.1.5. İsteklinin ihale tarihi öncesi son altı aya ait sabıka kaydının olmadığına dair cumhuriyet 

savcılığından alınan belge, Vekâleten ihaleye katılma halinde ayrıca vekil adına düzenlenmiş 

son altı aya ait sabıka kaydının olmadığına dair cumhuriyet savcılığından alınan belge, 

4.1.6.Çay Ocağı Alanı için: Çay Ocağı, Kantin, kafeterya ve pastane alanlarından birinde en 

az bir yıl yaptığına dair iş deneyim belgesine sahip olmak. (Vergi Levhası, İşyeri açma 

Ruhsatı veya Resmi Kurumlardan alınan belge ile belgelendirilecektir ) 

4.1.7. Baskı ve Kopyalama Merkezi için: Baskı ve kopyalama işini en az bir yıl yaptığına dair 

iş deneyim belgesine sahip olmak. (Vergi Levhası, İşyeri açma Ruhsatı veya Resmi 

Kurumlardan alınan belge ile belgelendirilecektir) 

4.1.8.İstekli İhale Dokümanını (Kira Şartnamesi) ihale komisyonu önünde imzalayacaktır.     

4.1.9. Bu kiralama işleri ile ilgili (% 30) geçici teminatı yatırdıklarına dair belge. (Munzur 

Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Vakıflar Bankası Tunceli Şubesi nezdindeki 

TR360001500158007296809259 nolu hesaba yatırılacaktır). Geçici teminatı mektup olarak 

verilecek istekliler için teminat mektubunun süresi en az 05.06.2018 yılına kadar olacaktır. 

 4.1.10.İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce               

onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale 

tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde 

şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.  

 4.1.11.Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu 

anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

 

 

          

  ĠLAN OLUNUR 

                                                                                                                  İdare Yetkilisi 

             Murat ALTINKAYNAK 

                                                                                                                  Daire BaĢkanı 


