ILGAZ-2 (YURDUNTEPE) KAYAK TESİSLERİ KİRAYA VERİLECEKTİR
Kastamonu İl Encümeni Başkanlığından:
1- Ilgaz-2 (Yurduntepe) Kayak Tesisleri, yatırım giderleri ve genel giderler (16.242.000,00 TL)
kiracıya ait olmak üzere; ilk 5 yıl için aylık 7.500,00 TL, yıllık 90.000,00 TL, ikinci 5 yıl için
aylık 15.000,00 TL yıllık 180.000,00 TL, son 7 yıl için aylık 30.000,00 TL yıllık 360.000,00 TL
olmak üzere 17 yıllık kira muhammen bedeli 3.870.000,00 TL üzerinden; 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca, Kapalı Teklif Usulü (Artırma) 17 yıl süreli kiraya verilecektir.
2- Bahse konu olan taşınmazların (16.242.000,00 TL tutarında yatırım ve genel giderler
kiracıya ait olmak şartıyla) ihaleye esas olan kira muhammen bedeli 3.870.000,00 TL, olup;
geçici teminatı 116.100,00 TL’dir.
3- İhale 26.11.2019 Salı günü saat 11:00’de,Valilik Binası toplantı salonunda Encümenimiz
tarafından yapılacaktır.
4-İhale şartnamesi ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünden mesai
saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir; ancak ihaleye katılacakların İl Özel İdaresinin T.C
Ziraat Bankası Kastamonu Şubesindeki TR 31 0001 0001 5136 0990 6252 10 nolu hesaba
5.000,00 TL yatırılarak İhale Dokümanları satın alması zorunludur.
5- İhaleye katılmak isteyenlerin;
a) Yerleşim yeri belgesi, (İkametgah)
b) 2019 yılına ait noter tasdikli imza sirküsü,
c) Vekaleten katılanlar için 2019 yılına ait noter tasdikli vekaletname,
d) İhaleye ortak olarak katılacakların 2019 yılına ait noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.
e) İhaleye katılacak şirketlerin, şirketliğini gösteren Ticaret Sicil Kaydı Belgesi aslı veya
2019 yılına ait noter tasdikli sureti.
f) İş hacmini göstermek üzere, yıllık 10.000.000,00 TL’den az olmamak şartıyla, son 3
(üç) yıla ait yıllık ortalama cirosunun, en az 15.000.000,00 TL olduğunu gösteren gelir tablosu.
g) Turizm sektöründe en az 5 (beş) yıldan beri faaliyet gösteriyor olduğunu gösteren
belgeleri.
h) Kastamonu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış yukarıda belirlenen
teminat mektubu veya alındı makbuzu, ihale dokümanı satın alındığına dair banka dekontu ve
istenilen diğer evraklar ile birlikte, 25.11.2019 tarihi saat 17:30 mesai bitimine kadar İl Özel
İdaresi Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen Müdürlüğüne vereceklerdir.
6-İdare, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
7-Postadaki gecikmeler, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.
İlan olunur.
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