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İ L A N 

 

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN 

 

1- Üniversitemiz Merkez Kampüsünde yer alan Merkezi Derslikler binasındaki Kantin ve Fotokopi Merkezinin 

işletme hakkı, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45’inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle tahmini bedel 

üzerinden artırma yapmak suretiyle, aşağıda belirtilen tarih ve saatte Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü İhale 

Salonunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir. 

 

2 – Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında ücretsiz görülebilir, 

ihaleye katılmak isteyenlerin 100,00 TL ücret karşılığında satın almaları gerekmektedir. 

 

3 – Başvuru sahiplerinin, ihale teklif dosyalarını en geç ihale saatine kadar Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına 

vermeleri gerekmektedir. Postayla gönderilen teklif dosyalarının da ihale saatine kadar Sağlık Kültür ve Spor Dairesi 

Başkanlığına ulaşması gerekmekte olup, ihale saatinden sonra postayla gelen teklif dosyaları işleme alınmayacaktır. 

 

4 – Aşağıda yazılı taşınmazların, tahmini bedelleri karşısında belirtilmiş olup, yine karşılarında yazılı olan Geçici 

Teminatın yatırılması gerekmektedir. (Teminat nakit olarak yatırılacaksa, Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi 

Başkanlığı’nın T. Vakıflar Bankası Kırıkkale Şubesi’nde bulunan TR500001500158007299664008 iban nolu hesabına 

yatırılacak, Teminat banka mektubu ve benzeri şekilde verilecekse; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre 

düzenlenmiş olmalıdır.) 

 

5 – İstekliler ihaleye katılabilmeleri için, aşağıda belirtilen dokümanları dosya içerisinde ihale tarih ve saatine 

kadar İdareye sunmak zorundadır. 

 

İsteklinin Gerçek Kişi Olması Durumunda: 

 

1. Yasal Yerleşim Yeri Belgesi (e-devletten alınabilir) 

2. Kanuni Tebligat İçin Türkiye’de Adres Beyanı (İdare tarafından verilecektir)  

3. T.C. Kimlik Numarasını İçeren Nüfus Cüzdan Fotokopisi (aslı ihale sırasında ihale komisyonuna ibraz 

edilecektir)  

4. Geçici Teminatın yatırıldığında dair dekont veya mektup 

5. Kayıtlı Olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından ihalenin yapılacağı yıl 

içerisinde alınmış ve geçerlilik süresi sona ermemiş olan odaya kayıtlı olduğuna dair belge  

6. Faaliyet alanının büfe, kantin, kafeterya, gıda satış ve benzerlerinden an az birini içeren ihalenin yapılacağı yıl 

içerisinde alınmış ve geçerlilik süresi sona ermemiş olan Faaliyet Belgesi  

7. Adli Sicil Kayıt Belgesi (Son 6 ay içerisinde alınmış) (e-devletten alınabilir) 

8. Noter Onaylı İmza Beyannamesi 

9. Gerçek Kişi adına ihaleye vekâleten katılımlarda istekli adına teklifte bulunacak kimselerin; 

- Noter Onaylı Vekâletname (İçeriğinde ihaleye katılma ve teklif verme konusunda yetki verilmiş olması 

gerekmektedir.) 

- Vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi 

- Vekâleten iştirak edenin T.C. Kimlik Numarasını İçeren Nüfus Cüzdan Fotokopisi (aslı ihale sırasında ihale 

komisyonuna ibraz edilecektir) 

- Vekâleten iştirak edenin Adli Sicil Kayıt Belgesi (Son 6 ay içerisinde alınmış) (e-devletten alınabilir) 

10- Gerçek Kişinin, en fazla ihale tarihinden 5 (beş) gün öncesine ait Üniversitemize herhangi bir borcunun (Kira, 

KDV, Elektrik, Su,  Doğalgaz, İdari Para Cezası vs.) bulunmadığı ve hakkında herhangi bir takip olmadığına dair 

Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınmış yazı. 

11- İhale dokümanını satın aldığında dair belge veya dekont örneği 

12- İstekli tarafından imzalanmış taahhütname (İdare tarafından verilecektir) 

 

İsteklinin Tüzel Kişi Olması Durumunda: 

1. Yasal Yerleşim Yeri Belgesi (Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınacak bir belge ile belgelendirilecektir.) 

2. Kanuni Tebligat İçin Türkiye’de Adres Beyanı (İdare tarafından verilecektir) 

3. Vergi Kimlik Numarasını İçeren Vergi Levhası 

4. Geçici Teminatın yatırıldığında dair dekont veya mektup 
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5. Kayıtlı Olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapılacağı yıl içerisinde alınmış ve geçerlilik süresi sona 

ermemiş olan odaya kayıtlı olduğuna dair belge   

6. Faaliyet alanının büfe, kantin, kafeterya, gıda satış ve benzerlerinden an az birini içeren ihalenin yapılacağı yıl 

içerisinde alınmış ve geçerlilik süresi sona ermemiş olan Faaliyet Belgesi    

7. Adli Sicil Kayıt Belgesi (Son 6 ay içerisinde alınmış) (e-devletten alınabilir) 

- Şirket ortaklarının ve temsile yetkili kılınan kişilerin adli sicil kayıtları ayrı ayrı sunulacaktır. 

8. 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, 

9. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını 

gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname, Adli Sicil Kayıt Belgesi ve T.C. Kimlik Numarasını İçeren Nüfus 

Cüzdan Fotokopisi (aslı ihale sırasında ihale komisyonuna ibraz edilecektir) 

10- Tüzel Kişinin, en fazla ihale tarihinden 5 (beş) gün öncesine ait Üniversitemize herhangi bir borcunun (Kira, 

KDV, Elektrik, Su,  Doğalgaz, İdari Para Cezası vs.) bulunmadığı ve hakkında herhangi bir takip olmadığına dair 

Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınmış yazı. 

11- İhale dokümanını satın aldığında dair belge veya dekont örneği 

12- İstekli tarafından imzalanmış taahhütname (İdare tarafından verilecektir) 

  

6 – Aşağıda belirtilen kişiler Üniversitemiz yapmış olduğu ihalelere katılamaz,  

1) İhaleyi yapan idarenin;  

a) İta amirleri,  

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,  

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhri 

hısımları, 

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli 

olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),  

2) 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine 

katılmaktan yasaklanmış olanlar,  

 

7 – İhale bedeli üzerinden alınması gereken KDV tutarı, sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuatlar 

gereğince ödenecek vergi, resim, harç, stopaj ile sözleşme giderleri, noter masrafları, ulaşım giderleri vb. giderler 

istekli firma/kişi tarafından ödenecektir.  

 

8 – İhale Komisyonu İhale yapıp yapmamakta serbesttir   

 

9 – Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

 

İhalenin Adı 
Yüzölçümü 

m2 

Kiralama 

Süresi 

Tahmini Bedel 

(İlk Yıl) 

Geçici Teminat 

Bedeli 
İhale Tarihi İhale saati 

Merkezi Derslikler Kantin ve Fotokopi 

Merkezi 
86,82 m2 3 (Üç) Yıl 20.000,00 TL 3.000,00 TL 03/09/2021 10:30 

 


