
İHALE İLANI 
 

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Kantin Kiralama İhale İlanı  
        
Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu binası bünyesinde bulunan 
90 m² kantin yerinin kiralama işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince 
pazarlık usulü ile ihale edilecektir.  
 
İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
 
1.İhale Konusu İşin Niteliği: Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Çatalzeytin Meslek 
Yüksekokulu binası bünyesinde bulunan 90 m² kantin yerinin 3(üç) yıllığına kiralanması işi. 
 
2.İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir. Ancak İhaleye katılacak olanların idarece onaylı ihale 
dokümanını satın alması zorunludur. Doküman bedeli 50.00 TL’dir. 
 
 İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale doküman bedelini Kastamonu Üniversitesi Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Kastamonu Şubesi nezdindeki     
TR710001000151466562275288 nolu hesabına yatırmaları gerekmektedir.  
 
3.Taşınmazın İhale Bilgileri: 

İhalenin Yapılacağı Adres  Yeni Rektörlük Binası İhale Salonu 

Tarih ve Saati 04.09.2018-14:00 

İhale Usulü 2886 sayılı DİK 51 (g) Maddesi 

Tahmini Bedel(yıllık) 3.461,50 TL (ÜçbindörtyüzaltmışbirTürkLirasıellikuruş)  
(KDV Hariç) 

Geçici Teminat Miktarı 346,15 TL (ÜçyüzkırkaltıTürkLirasıonbeşkuruş) 

Tekliflerin Sunulacağı Yer Kastamonu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı  

4) İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler: 
 

1)  Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası olacaktır. İhale sırasında nüfus 
cüzdanının aslı komisyonca görülmek istenirse ibraz edilecektir.) 

2) Adli sicil belgesi; (Aslı ilk ilan tarihinden sonra alınmış olacak) 
Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış 

olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya 
şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi 
ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı 
hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihalelere katılamazlar. 

 
       3)   İkametgâh Belgesi (Aslı son 6 ay içinde alınmış olacak) 



       4) Vergi Levhası (Vergi Levhası olmayan kişi, ihaleyi kazanan yüklenici olması 
durumunda sözleşme düzenlenmeden önce vergi mükellefi olacak ve vergi levhasını ibraz 
edecektir. 
 
         5)  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 
belgesi; (Oda kaydı olmayan yüklenici ihaleyi kazanan olması durumunda sözleşme 
düzenlendikten sonra ibraz edecektir.) 
          a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 
esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  
          c)Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 
her birinin a. ve b. maddelerdeki esaslara göre temin edecekleri belge, 
 
         6)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
           a) Gerçek kişi olması halinde, imza beyannamesi, 
           b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret 
Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu 
bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren 
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
          c)Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 
her birinin a. ve b. maddelerdeki esaslara göre temin edecekleri belge, 
 
            7) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin vekâletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, 
 
          8)   İhale dokümanının satın alındığını gösterir banka dekontu aslı, 
 
            9)   Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontunun aslı, 
 

 
İhale ilanı 28/08/2018 Salı  günü saat 17:00’dan 04/09/2018 Salı günü saat 14:00’a 

kadar Üniversitemizin http://kastamonu.edu.tr adresinde süreli duyurular kısmından 
ulaşılabilir. 

 
İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel istekliler, 4. Maddede yer alan belgeleri 

hazırlayarak 04/09/2018 Salı günü saat 14:00’a kadar Kastamonu Üniversitesi Sağlık Kültür 
ve Spor Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir. 

 
İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

                
İLAN OLUNUR 


