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ZaNGULDAK IL ÖZBL İDARESİ

Emlok ve İ§tiiilak Müürilüğu

.cilNıü»ün
a2,!e.2üz2§ayı :E-2l308466-756.02,359l3

konu j İhale llani

Zon guldah Belediye Eaşlraalığına
ilçe Beladiyelerinç (7)

İıimiz Kdz.nregıt Öğretmenevi Ye Ay City İş Meİkezindeki 66,67,68,69 nolu biiıolar

ve 100 nolu dükkarırn Goorcatel kat ııüli,iyetpıo_ieteri üzednden 2886 sayılı Drv,let ihale

K;;;; 45 inci matldesine göre A,9ılc Teklif Usulü ve saiış,şaıtnams§i uya!ınça satrş

ihalelerine ait itan öınğği yazıınıu ekiıde grindeıjlmİşti1,

söz konusıı ilanın ihale tarihine kiıdar küıumunüz ilen panosqa,a§ılıngk ı,eya yayın

u.roıo, ıı. halka duyurulmak suretiyle ilan editrnesini, iIan odildtgıae ddr ilan tutanağının

ihaİe soatinden önce İdaıemize gönderilmesi hususunu;

Bilgilerinize mz ederim,

Aknot Güıi KrARIiYILMAZ
Geıpl Stkıeıeı

Ek: İlan (l adet)

Dağıtım:

7 ltce Kaymakamltğına (I[c Özol ldaıe,Mltdürliiğlt)

zorıeuıdir il Basın ve Halkla fıişrılet Mu.tuıugiıne

DAĞlTrM.YERİ-ERiNE

tsU hrlEg, gı]\col| s|ğhruo,1i xna, ik ınıİihırİrıu$l'

,,r,*r_,"i,i']ilr'i],i.;;};;;v; b"iJ;, Lirit ıüpstıtwy.luükv!."orJaEüBLi!ıhı:
Dğğıılür,. Kodui gbhi(Rq-

ı(E ,lEflu KEü, Kokrkru MğYkl,, Kok,İsu Guflc Evt,İ' },'tJ, l0Ş M,rkrz, /,on8uld'k

ıılns Kimlik No. ]3E050128E ı

İoı.rln-İı-n tızılzsı cz {7 FalG No, (372)25,] 47 52

J.İ;İİİJ'Ürrıeı*rıUaa.*lrOrr*,"ln(er,ı,ıAdcri l
hıs,/rİ\ı^{.zonauldaİozalidğeqoY.tr

Biı8i içi.| M[ğadiy!_ YAOlz

T.tGfö,llo:

Hffi
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lrlıddt ,l- §a{ılgcık ınmııc mıllıırııi

İ\ırddo İ* iteyc tşalİırk otuIok isıqyo!ıcr1
a}TğbIigAI içln adres bcyanı v€ ayrlcü irtibd için aelefoit , vüta fakr nutraİasr ile dloktronik lbsta adİesi,

b) lk8nıcteah scıcdi vc asLnı ibrtz cımek şa rı,yla Nüfus c07.daİıı önıeğh]i,

c) Mevzuatl gçıpği kıytlı oldugu Ticaıcı vdvcyt Sanayi odası vğya Meslek o{ssı Belg€si,

d) Tİ?rl ki§i ollnss ı haliode. ilk ilaıı velz ihale ıarihioin içcrisindc bulund uğU ylldA 0llnrn§, tuzğl kişili§iı]

Pry:z/2

ZoNGULDAK İL ozEL iDARE§i
lL ENcü MENi BAşKANLIĞıNDAN

Kdz.Eİegli Ögegnenevi ve Ay City tş Merkezindeki 66,61,68,69 noltı boroİütİ v6 l00 noıu dukksnuı

(Rpofcaft) kal iııılkjyet pı,ojelerİ uzerindeı) 2886 sayı]ı Devlet ihale Kan$ııOnun 45 itrci ol0ddğ9ine gö,c Açık
Te\lif l.Jsulü Yc sat§.şdnnalnosi uyarııca satş ihaleleıi iaPllacıktır.

Mudde l- İ,ııheoıı yapİıacağı yer; Zonguldök ll Özrt ldaı6i Hiancl Biııaşı Sosyal TeSisleri ihale

salonu (il Ençulııeııi ToPlaııh §aioılıı)
Mıdde 2_ Adrcs: Zonguldak lli, l.,l€rkez iIçcsi, Kaıdaştcr Köytı- Kok4k§u (Ktıme Bylor) },lo:.l09

adresinde bıılunaı ll Özel ldaresi Himıe( 8iıüa5ı.

Telefon; (0 ]?2) 25-1 73 40 - 253 38 47 Fals: (0:ı72) 25] 16 95

intçrıçr Adrcsi : vrwı,.zonguldokilozelidaİesi,gov.tı - E-Po§tğ; oz€aider@zongı.ld€-k.goY,t
Mıddt 3 _ihateye i§ılİak cüıecğklerin göçici ıöminahrıı ihülc aadinden 0nç ldaıcnıizin T,c, Zlrlaı BOrıEaİı

zonguld!ıB Şubcsi neı,di..dekİ IBAN: TR 22 0Irü oo0l 31]0 t!756 t 552 7E ııoıra hesoblı,(ı yatı.sbilir veyn teminaı

meliuIıır veiebilir. ihatey. işıir8k ğümck isuycnlğr lhalo saatiıc kadar jsıcıilen beğeleıle ihaleııin yapılacag,ü yeİde

huır bulunmaları geıckmırktediı. thaleyc gi,.ec€klcr biİdetı fız|s bsğınıslz bğıüm Içln glrocekleI be her bığımsE
bölltırı |çili oyrı do§y. huzırlıy*cıİtırdır, ihale süütindğo §unrB ığklif alınm8yacaktr.

sicile k0ytılt olduğuoo dtir b€'lgc,
- 

c) Tekliiveınıeye yetkili olduğ$u gösteren iınza b,aıınamesi ve inrıa sirkülefi (not'.dcin),

fj Gcrçk kişi olınag halİnde, noıeı tşditii iırızB b€y,Oıınan,ı€§i, 
.

ğ İİı'İ"ı tııİ oınıası hııinde, i}gisine söıe tüzel kiİilpi oıtaklnrı, üyelori v€yo koncülıfl ite üzel kişiliğiı
yönoriıııd;ki cöıçylilc.i boli.tcn 9on1luııimu gö-ıterir Ticarei si;il Gdz€tesi vqyı bu hu$alAn tğy§l1 ğlen b.elgeler ilc

ltlzel kitiliğin nolc. t&sdikli im2A siİkuleİi,- ' 
ı,j ruzçı kişilerin odayo kayıtlı oldukları|ıa dair belge ve bu rüzcl kişiloı ıdını iheleyc gireceklerİı, ilk ilan

,eya ıtıaıe iaii-hi.in ıicrısinde ülunduğu yılda ahnmış, noütr ıg§dikli_y€*i b€lg€§ini ve iınza sirkg|€rini,
' ü Vckalctcn ihalcyc girecekıeiio ilk il ] veyş ihale ıgrihinin içcrisinde bııluİduğu ylld8 alııvnlş. noior

tı§dikli vekilemanıg ömoği ile imzı sirkt]l€rini,
i) vcrgi ve sigona borçunun olnıaüğına dİir bĞlgeyi.

li oeçici ıeni-naı ııattuaınu wyn ıenıiııaı ınekubunq(Hfr biİ blİro tth ıyİl yğı|rdscık)

k) ssı§ Şarm8nıesini §ann aldlğına ddir deİon ,

İİĞİj*İiİ,r.]İİÖİrİİİlİaİ İanİn, ı," oıg. iıg,iıİ kanunira göığ lrııtjğ yaşaklıE: olrııad|!ıla dst taatıhUtnaı'ıt

veımeşi, fsroklinln ılilıhüdtlne rağmcı. ihılo gğ,üsöaa ihalelerdon yasıklı otduğ§ idaıe taııafnd6ıı tespit cdilırre

İhalcYc kııhlııırl(z,"'''-'" "İİ,İooÖçıı1rleye 
iştirak dmck isıeyenl€r, ttızel kişi olmayıp, kendi odına ihaleye girmaleri halinde, sadece

t,ı ıtı to, tiİİlİ. iıl ııİaaoİı.,'ind. ist o..,'u"lİ"i"r; ilrnl" ,*i.. l"b". lt"l" Komisyonu BoŞkııhğlna (l| Encgmeni

B!şkanl4,ına} vcrğc.kle(dh.--'- -ıvırad. zJhule ilc ilgilisthş şartnamesi nıesai s8atlori dnhiltnde Zonguldak il Özçl ldarcsi Erİlak v€ lsıimlik,

M1d6rlr;tı;;(Zonpuldak ü, Meri(;z ilçcsi , KaItl§tğf Kğyü_ Kokalisu (Kıım' Eylcr) No:.l09 adresinde bulunan

ila;'fi;;;fti;;ii"*,,i"ı h;ı bi; büm hiğ ioo;oo iı tvıırrı) kaT!ıhb sahn ahnabilh ve aynr 0dĞ3tc

gö rtllebili.
Mİd(ıe 8-Posta ile yapıl6D başvıırular kabul cdilmez,

Mıdde 9-İdart ihaleyi yapıp yapmamıkt$ seıhesttir_

i|aı oIuıuı.

BULUNDUĞU
ıaT VE

n*OS U

ARsA
PAYl

BRüT
ALAN t

NiTELiĞl MU}LAM ıEN
BEDı;Li trL)

cEçlcl
TEMiNAT
TUTARı
%3 (fL)

iHAt E
TARiI{i

irıeıE
sAATİ

4,Kaı- 66 I ln418 60,52 m2 Bllro 609.000,00 l6.270}00 zo.|2.2a22 10il5

.1,Kaı{? 1 l/2478 62,8l m2 Büı,o E39,450,00 l9.185,00 20.1,ü.2022 l0:20

4 KAı -68 9!?418 48.,5'1 rı],2 Buro 497.]50.00 l4.92J,00 20..|2.2022 l0ı25

4.Kar- 69 912478 50,40 Tn2 Büro 50?.500,00 l r.22100 20.122022 l0:30

Tcras Kat-l00 60124,18 Dühkan
üRoof Cıfc)

950,000,00 28,500.00 10.|22022 l0:J5

aDARE

450.2$ m2
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