
AKARYAKIT İSTASYONLARI KİRALANACAKTIR 
Sakarya İli Pamukova Belediye Başkanlığından: 
1- İdareye İlişkin Bilgiler 
a) Adı : Pamukova Belediye Başkanlığı 
b) Adresi : Elperek Mahallesi Ankara Caddesi No: 94 Pamukova / SAKARYA 
c) Tel. Numarası : (0264) 551 34 14 
d) Fax Numarası : (0264) 551 28 33 
2- İhalenin Konusu: 
Pamukova Belediye Meclisinin 05/05/2022 tarih ve 30 sayılı Meclis Kararı ile Mülkiyeti 

Pamukova Belediye Başkanlığına ait aşağıdaki tabloda, mevkisi, paftası, parseli, yüzölçümü, 
muhammen bedeli ve kiralama ihalesinin yapılacağı tarih ve saati belirtilen akaryakıt 
istasyonlarının, 

İlçesi Mevkii Pafta Parsel 
Yüzölçümü 

m2 
Cinsi 

Muhammen 

Bedeli 

% 3 Geçici 

Teminat 

İhalenin 

Tarihi ve 

Saati 

Kira 

Süresi 

Pamukova 
Köy 

içi 
50L4B 9290 2.008,35 

Akaryakıt 

İstasyonu 

30.000,00 

TL 

108.000,00 

TL 

02/06/2022 

10:00 
10 Yıl 

Pamukova 
Köy 

içi 
5 3303 4.060,00 

Akaryakıt 

İstasyonu 

30.000,00 

TL 

108.000,00 

TL 

02/06/2022 

10:15 
10 Yıl 

10 yıl süre ile ayrı ayrı kiralama ihalesinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun             
45. maddesi hükmü gereğince “Açık Teklif Usulü” ve arttırma suretiyle 02/06/2022 tarihine 
rastlayan Perşembe günü yukarıda belirtilen saatlerde Belediye Encümeni huzurunda Belediye 
Başkanlık odasında yapılacaktır. Kiraya konu taşınmalar çalışma gün ve saatleri içinde Mali 
Hizmetler Müdürlüğü tarafından istenmesi halinde gösterilecektir. 

İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir öncesi, 01/06/2022 Çarşamba günü 
saat 17:00’ ye kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmek zorundadırlar. İhaleye 
girecekler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki şartları taşımaları gerekir. 
Ayrıca; 

• Kanuni ikametgâhı olması. 
• Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
• Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 
• Ortak teklif verilmesi halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık 

sözleşmesinin verilmesi, (ihale üzerlerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi 
istenir) ayrıca ortakların idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile 
imzalanması. 

• Vekâleten ihaleye katılma halinde teklifte bulunacak kişi ve istekli tarafından 
düzenlenmiş vekâletname ile vekâleten iştirak edecek olanın Noter tasdikli imza sirküleri 
vermesi. 

 



• İsteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya 
bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri. 

• Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair 
belge. 

• Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge. 
• İhaleye isteklisi gerçek veya tüzel kişinin, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu 

tarafından lisans almış, hali hazırda aktif olduğunu gösterir (bayilik lisansı) belge. 
• Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair dekont veya banka geçici teminat mektubu. 
• İhale dokümanının 5.000,00.-TL karşılığında satın alındığına dair makbuz. 
• Kira konusu tesisin, tüm unsurlarının, demirbaş tüm mal ve malzemenin görüldüğüne, 

durumlarının peşinen kabul edildiğine dair ihale yüklenicisi tarafından imzalanmış beyanname 
• Belediyemize herhangi bir borcu bulunmadığına dair yazı (Mali Hizmetler 

Müdürlüğü), 
• İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyan (Mali Hizmetler Müdürlüğü) 
3- Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarda Temin Edileceği: 
Konu ile ilgili şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışma gün ve 

saatleri içinde bedelsiz görülebilir ayrıca 5.000,00 TL karşılığında satın alabilirler. İhaleye 
katılacakların ihale şartnamesini almaları, istenilen belgeleri tamamlamaları zorunludur. 

4- İhaleye iştirak edenler şartnamedeki şartları kabul etmiş sayılırlar. 
5- İhale 02.06.2022 Perşembe günü yukarıda belirtilen saatlerde Belediye Başkanlık 

Odasında Belediye Encümeni huzurunda başlayacaktır. 
    5572/1-1 

 

 


