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KENT MOBİLYALARININ KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Fethiye Belediye Başkanlığından: 
1 - Belediye Meclisimizin 03.12.2018 tarih ve 138 sayılı kararı gereği; İlçemiz sınırları 

içinde Belediyemizin yetki ve sorumluluğundaki meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve 
kültürel tesis vb. yerler ile Fethiye Belediyesi adına tescilli taşınmazlar üzerinde yüklenici 
tarafından yeni yaptırılacak olan reklam amaçlı, sözleşme süresi bitmiş Kent Mobilyalarının (150 
adet yeni yapılacak Billboard, 100 adet yeni yapılacak Raket ve 10 adet yeni yapılacak Megaliht) 
kiralanması işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35.maddesinin (a) bendi gereğince 
kapalı teklif usulü ile 10 (on)yıl süreli ihale ile kiraya verilecektir. 

2 - İhale 19.03.2019 tarihinde Salı günü saat 14:00’de Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk 
Caddesi, No:17 Fethiye/MUĞLA adresindeki Fethiye Belediyesi ana hizmet binası Encümen 
Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 
35.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 37.maddesi ve müteakip maddeler uyarınca kapalı 
teklif usulü ile yapılacaktır. 

3 - İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri içinde, Belediyemiz Mali Hizmetler 
Müdürlüğünden 2.000,00-₺ karşılığında temin edilebilir, ücretsiz görülebilir. 

4 - Kiralanan taşınmazın Yıllık Muhammen Bedeli 443.500,00-₺ + KDV, 10 yıllık 
Muhammen Bedeli 4.435.000,00-₺ + KDV olup geçici teminat 10 yıllık tahmin edilen bedel 
üzerinden %3 nispetinde 133.050,00-₺’dir. 

5 - Teklifler 19.03.2019 tarihinde Salı günü saat 12:00’ye kadar sıra numaralı alındılar 
karşılığında Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:17 Fethiye / MUĞLA adresindeki ana 
hizmet binasında bulunan Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir. 

6 - İhaleye katılacak olanlardan (İsteklilerden) aşağıdaki belgeler istenecektir. 
A - GERÇEK KİŞİLERDEN: 
1 - İkametgâh Belgesi, 
2 - Nüfus Kayıt Örneği, 
3 - İmza Beyannamesi (Noter Onaylı) 
B - TÜZEL KİŞİLERDEN: 
1 - İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış 
tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,(Aslı veya Onaylı sureti) 

2 - İmza sirküleri/ İmza Beyannamesi (Noter Onaylı) 
3 - Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış 

karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti. 
C - ORTAK BELGELER: 
1 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak 

Geçici Teminat Belgesi, 
2 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi, 
3 - İdare ve istekliler tarafından imzalanmış İdari ve Teknik Şartname, 
4 - Fethiye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu olmadığına dair 

belge, 
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5 - İhale tarihinden önce açık hava reklam işletmeciliği alanında en az 3 (üç) yıl süreyle 
fiilen faaliyet deneyimini gösteren nüfusu 500.000 ‘den yukarı Belediye, Belediye iştiraki veya 
Kamu kurum - kuruluşlarından alınmış belge, 

6 - Ödenmiş Sermayesinin en az 5.000.000,00-₺ olduğuna ilişkin Ticaret ve Sanayi Odası 
veya Mali Müşavir onaylı belge, 

7 - Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca 
onaylı belge, 

8 - Vergi Dairesine borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca onaylı belge, 
9 - 2886 sayılı kanuna göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair beyanları, 
10 -  Şartname alındığına ilişkin makbuz. 
11 - 2886 Sayılı D.İ.K. 37.maddesi gereğince hazırlanacak zarf ve teklif mektubu, 
12 - Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak 

girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişiliklerin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki 
esaslara göre temin edecekleri belgeler. 

7 - 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar. Bu hususun 
sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir. 

8 - İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil 
göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. 

İLAN OLUNUR. 2312/1-1 


