
T.C. 
BİTLİS VALİLİĞİ 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
 [Bitlis Ahlat Hükümet Konağı İhale İlanı] 

2886 sayılı Kanunun 51/a maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile Ahlat Kaymakamlığı  (İlçe Milli Emlak Servis Şefliği) toplanacak Komisyon tarafından 
kiralanacaktır. 
 
1-İdarenin 
a) Adı                                                          : Ahlat Kaymakamlığı  İlçe Milli Emlak Servis Şefliği 
b) Adresi : Hükümet Konağı Kat 2 Ahlat/Bitlis  
c) Telefon ve faks numarası :0434 4124037 
d) Elektronik posta adresi (varsa) : 
 2-İhale konusu işin 
a) Adı     : Bitlis Ahlat Hükümet Konağı Kantin İhalesi İlanı 
 b) Niteliği, türü, miktarı   :Kantin İhalesi 
c) Yapılacağı yer : Ahlat 
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşme tarihinden itibaren  2 takvim günü  içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.  
e) İşin süresi  : Yer tesliminden  itibaren 3 yıldır. 
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer :Ahlat İlçe Milli Emlak Servis Şefliği  
b) Tarihi ve saati : 06/08/2020  günü Saat: 10:00’ da ihale yapılacaktır. 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4-1- a) Gerçek Kişilerin İkametgah Belgesi, T.C. Kimlik Numarası yazılı Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya Nüfus Kayıt Örneği, gerçek kişi adına 
vekaleten katılacakların Noter Tasdikli Vekaletnameyi, 
4-1-b) Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler; a) Tedavüldeki Türk Parası, b) Mevduat ve Katılım Bankalarının 
verecekleri süresiz teminat mektupları,  
4-1-c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,  
4-1-d) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz),  
4-1-e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin ayrıca idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi 
Odasından benzeri mesleki kuruluştan 2020 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ve vergi numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin 
tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, 
4-1-f) Kamu tüzel kişileri adına, İhaleye katılacak kişilerin ayrıca tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir vekâletnameyi 
 

İhale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur. 
 

4-2- İsteklilerin 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerinin iadeli taahhütlü posta ile gönderebilmeleri 
mümkündür. Ancak posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Posta ile yapılacak tekliflerde 
gecikme olması halinde işleme konulmaz. 
4-3- Satış ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Ahlat Kaymakamlığı (İlçe Milli Emlak Servis Şefliği) görülebilir 
5-.Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 


