
1)- Yukarıda  nitelikleri belirtilen Taşınmazların Kira İhaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde;  2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile 
Kiraralama İhalesi Artvin Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.
2)- a)- Artvin Merkez Çarşı Mahalle, Cumhuriyet Caddesi No: 34/A adresinde bulunan  16m² İşyeri( Büfe),  28.07.2020 tarih ve 114 Sayılı Belediye Encümen Kararı 
ile kiraya verilecektir.
b)- Artvin Merkez Çarşı Mahalle, Hastane Caddesinde 2 Adet 7,50m² ATM (Bankamatik) Yeri, 28.07.2020 tarih ve 115 Sayılı Belediye Encümen Kararı ile kiraya 
verilecektir.
c)- Artvin Merkez Yeni Mahalle, Edip Dinç Sokakta 3 Adet 7,50m² ATM (Bankamatik) Yeri , 28.07.2020 tarih ve 115 Sayılı Belediye Encümen Kararı ile kiraya 
verilecektir.
d)- Artvin Merkez Seyitler Köyü Erzurum caddesi Küçük Sanayi Sitesi 4 Adet 7,50m² ATM (Bankamatik) Yeri, 28.07.2020 tarih ve 115 Sayılı Belediye Encümen 
Kararı ile kiraya verilecektir.
e)- Artvin Merkez Çayağzı Mahalle, Fevzi Çakmak Caddesinde 7 Adet 7,50m² ATM (Bankamatik) Yeri, 28.07.2020 tarih ve 115 Sayılı Belediye Encümen Kararı ile 
kiraya verilecektir.
3)- Kiralama İhalesine katılacak isteklilerin, aşağıda belirtilen belgeleri 17.08.2020 tarih ve 16:00 saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya 
iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup (Tekliflerin 2886 sayılı Kanunun 37. madde kapsamında hazırlanması gerekmektedir), postada 
meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4)- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
5)- Özel hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri 
mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile 
tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri;
6)- Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye katılacakların vekaletnamelerinin aslı veya noter tasdikli örneğini vermeleri,
7)- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
8)- Kiralama ihalelerinde tüm vergi, resim ve harçlar alıcısına aittir.
9)-Teklif Sahibinin adını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarasını içeren teklif sahibince imzalanmış dilekçe,
10)- Geçici Teminat Artvin Belediye Başkanlığına ait Artvin Vakıflar Bankasındaki TR32 0001 5001 5800 7295 26 34 42 no.lu hesaba yatırılabileceği gibi, 
Bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27'nci maddesi uyarınca süresiz olması 
gerekmektedir.
11)- Vergi Dairesi ve SGK 2020 Yılı Borcu yoktur, belgeleri
12)- Nüfus Kayıt Örneği ve İkametgah İl muhaberi 
"13)- İhaleye Girecek olan kişi ve firmalar, Belediyeye borcu yoktur belgesi getirecektir. İhaleye girecek olanların kan bağı olan 1,2,3. derecede akrabaları veya 
eşinin sıhri (kayın akrabaları) 1. ve 2. Derecede akrabalarının Belediyeye Borcu olmayacaktır.     Bu durumların müracaat aşamasında tespit edilmesi halinde veya 
anlaşılması halinde ilgililer ihaleye girme hakkını kaybeder.
İhale yapıldıktan sonra, yasaklı ve dolaylı başvuru tespit edilirse bu durumda olan kişi ve Firmalar İhaleye hiç katılmamış sayılacak olup, 2886 Sayılı kanun 
hükmünce 1 yıl ihaleye katılmama cezası alır. Teminatları gelir kaydedilir. Bu durumda olan kişi yada firma ihaleyi kazanmış olsa bile, ihale takip eden katılımcı veya 
katılımcılara, idarece uygun görülmesi halinde sırasıyla verilir.
14)- Nöterden İmza sirkisü (İhale tarihi itibari ile 2 Yılın üzerindeki imza sirküsü geçersizdir.)
15)- İhaleye Tüzel kişilik adına giriliyorsa yetki belgesi ve Şirket sözleşmesi, Tüzel kişiliğe vekâleten giriliyorsa noterden tasdikli, 2020 yılında alınmış olan vekâlet 
belgesi, İmza sirküsü
16)- Adli Sicil kaydı, Arşiv Kayıtlı Sabıka kaydı ve  Fuhuş ve Genel ahlaka aykırı suçlardan dolayı hakkında kamu davası açılmadığını belirten belge ( ihale 
öncesinde yeni alınmış olmalıdır )
17)- Geçici Teminat ve Şartname Bedeli ödendiğine dair Dekont veya Makbuz, 
18)- Kira İhalesi ile ilgili İhale Şartname Artvin Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içersinde görülebilir.
19)- 2886 sayılı Kanununun 29. maddesi uyarınca, İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Türkiye genelinde ihale bilgileri  ''http:/www.artvin.bel.tr'' adresinden öğrenilebilir.                
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