
ZĠLE BELEDĠYE BAġKANLIĞINDAN 

1- Asırlık Zile Panayır Fuar alanı ve Lunapark yeri (8.000  m2)  02.10.2021-18.10.2021 tarihleri arasında olmak 

üzere 17 günlük süre ile 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Arttırma Usulü kiralama ihalesi 

yapılacaktır. 

2- Ġhale Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda, Ġhale komisyonu huzurunda yapılacaktır 

Sıra   Aktüel Durumu Mahallesi Muhammen  Bedeli Geçici teminat Ġhale Tarihi Ġhale Saati 

1 
Panayır Fuar ve 

Lunapark alanı 
ġeyhali 165.000.00 TL.      4.950,00 TL 15/09/2021 10:10 

 

3 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  

3.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 

       1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, 

ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

       2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk 

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

      1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

       2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiĢiliğin 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret 

Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya 

bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c )Bu ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici 

teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren 

makbuzlar,  

d)Makine, teçhizat ve diğer ekipmana iliĢkin belgeler 

   1) Dönme dolap,  Gondol,  Çarpışan araba, Trambolin, Balerina (Etek) Kanguru ,Tren (Küçük 

Çocuklar için) , sekolin (Çocuk salıncağı) Atlıkarınca,ve şişme oyun grubu vb cinsi eğlence aletlerini ve 

4000 m2 kapalı alan (Çelik Konstrüksiyon Çadır ) kendi malı veya Noter onaylı  kira sözleşmesi ( 

Panayır süresi kadar)  

  2) Ortak girişimlerde yalnızca bir ortağın bu belgeye sahip olması yeterlidir  

e) Sabıka kaydı (ġirketin hakim ortağı/ġirket müdürü ve varsa vekiline ait/ %50 -%50 ortaklık durumunda her 

iki ortağa ait sabıka belgesi) (Aslı) 

f) Belediyemize son ödeme tarihi geçmiĢ borcu olmadığına dair onaylı Belgesi(Ġlan tarihinden sonra alınmıĢ) 

g)Ġhale ile ilgili dökümanı mesai saatleri içerisinde Zile Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz 

temin edilebilir. 
     h)Ġhaleye katılacakların geçici teminatlarını Belediyemiz veznesine yatırmaları ve buradan alacakları         

 geçici teminat makbuzu veya geçici teminata dair belgelerini Encümen BaĢkanlığına ibrazları Ģarttır 

     i) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

     j) Panayır Fuar ve Lunapark alanı kira bedeli sözleĢme imzalamadan önce peĢin olarak ödenecektir.        

 
 


