
İLAN 

T.C. 

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından 

1- Aşağıda ismi, yeri, şartları ve geçici teminatı yazılı taşınmazların ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanunu`nun 51 (g) bendine göre Pazarlık usulüyle bedel üzerinde anlaşmak suretiyle ihale edilecektir. 

İsteklilerin yapmış oldukları teklife bağlı olmakla birlikte teklif edilen bedelin üstüne çıkabileceklerdir. 

2- İhaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatte Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü İhale Odasında yapılacaktır. 

3- İhalelere katılmak isteyen istekliler en geç aşağıda belirtilen ihale günü ve saatinden önce İhaleye Davet 

yazısı ve Kira Şartnamesini Iğdır Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan alabilir ve 

belirtilen tarih ve saate kadar teklif dosyasını verebilirler. 

4- İhaleye katılabilmek için isteklilerin; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olması 

ve aşağıdaki belgeleri ihale dosyası ile birlikte vermeleri gerekmektedir. 

5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır. 

A- İhaleye katılacakların yasal yerleşim yeri sahibi olduklarını belgelemeleri ve tebligat için Türkiye de 

adres beyanı, 

B- Gerçek kişilerin T.C kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi veya onaylı nüfus kayıt örneği, 

C- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; (Kantin için 

Kantin İşletmeciliği Belgesi) 

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

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (kantinler için kantin işletmeciliği belgesi) 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare 

merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzelkişiliğin bulunduğu ülkedeki 

Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) 

fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

D- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimdeki 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 kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

E- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,  

            F- Geçici Teminat Bedelinin Iğdır Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. 

Halk Bankası Iğdır Şubesi 07000015 nolu hesabına yatırıldığına ilişkin dekont. 

G- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi, 

H- Sabıkası olmadığına dair son altı ay içinde alınmış belge, 

I- İhalelerden men yasağı olmadığına dair belge 

            İ- Şartname bedeli olarak 30,00 TL’nin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı T.C. Halk 

Bankası Iğdır Şubesi 07000019 nolu hesabına yatırıldığına ilişkin dekont. 

Belgeleriyle birlikte her bir ihale için ayrı ayrı hazırlanan dosyalar ihalenin başlama saatinden önce 

Iğdır Üniversitesi Rektörlük Binası adresinde bulunan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale 

Odasında ihale komisyonuna verilmesi gerekmektedir.  

 

 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:77880025-000-E.735 ve Barkod Num.:469422 bilgileriyle erişebilirsiniz.



 

 

Iğdır Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

  İşin Adı  
Tahmin 

Edilen Bedel 

 Geçici 

Teminat 

Bedeli 

 İhale 

Tarihi        

İhale 

Saati 
Süresi         

Metre 

karesi 

(m2)   

1 

Karaağaç Kampüsü Merkezi 

Derslik Kantin yeri 23.094,70 TL 692.84 TL 23/09/2019 11:00 
3 (Üç) 

yıl 
215 m² 

2 
Ziraat Fakültesi Fotokopi 

Odası İhalesi 
8.362,62 TL 250.87 TL 23/09/2019 14:00 

3 (Üç) 

yıl 
 

       6 m² 

        

        

        

3 

 

Fast Food1 İhalesi 

 

 

 

 

11.623,34 TL 348.70 TL 24/09/2019 11:00 
3 (Üç) 

yıl 
85,08 m² 

 

 

NOT: İhaleye Davet yazısı ve Kira Şartnamesi Iğdır Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı’ndan Alınacaktır. 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:77880025-000-E.735 ve Barkod Num.:469422 bilgileriyle erişebilirsiniz.


