
AKDENiz ünivrnsircsi ntxrönı_üĞtl
rinı:-aı,ı a irı.c,ıt iı-aNı

-Akdeniz Üniversitesi bünyesind€ olan aşağıya lisıc halinde çıkarülan çeşit!i yerl€rd€ki Kantiıı Verltri ile Üniversitemiz
Merkez Yerleşkesi Olbia Çarş!§l içerisinde lıuluıran Diikkan Verİeriııin işletiNmelr üzere kiraıanı!ta§r 2886 sayıh Devİet

İhıüe Kanunun 45" maddesi gcreğince "Açık Teklif Usulü" ile ayrı ayrı ihale edilecektir.
t,} IDARENİN
a) Adıesi Akdeıiz Üıiversitesi Rektörliiğli İdari ve Ntali işler Daire Başkanlığı

Dumlupıııar Bulvarı N4erkez Yerleşke ,/ ANTALYA
0242 3 Ia| l6 l3 Faks: 0242 227 ,l4 43
ihale@akdeniz.edu.tr

b) Telefon ve Faks No
c) Elektronik posta adresi (vatsa)

2) iHALE KONljsU i§iN
a) Niteliği
b) Yapılacağı yer

c) Miktarı
d) Başlama talihi
e) İşin silresi

3) iFlALE},lİN
a) Yap]lacağl y€r

b) ihale usulıı

: Kiralama işi.
:Akdeniz Üniversitesiıe bağlı İIçelerde brıirınan 3 adet kantin yerleri ile Akdeniz
Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Olbia Çarşısı içerisinde bulunan 4 adet dükkan
yerleri.

Kantin Yeri, Diikkan Y€ri olmak üZefe toplaff 7 (yedi) adst

İşyeri teslim tutanağı imzalandığında işe başlanir.
Yerler fiilen teslinı edildiği tarihteıı itibaren 3 yıldır.

: Akdeniz Üniversitesi Enstitüleı Binası A Blok 2. Kat A2l0 ıolu odaya zarf
teslimatı yaplllp, .42 i l noIu toplantı odasında ihale yapılacaktır.
; 2886 sayıll DeVlet ihale Kanununun 45. maddesine göre Açık TeklifUsulü

a_lKanuni ikametgöh sahibi olmak.
b)Tebligat içiır Türkiye'de adres göstermek.

clGerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeieri
d)Geçici teminat yatırmış olmak.
e) işin gereğine göre Üniversitemizce tespit edilecek diğer belgeleri vermek.

,r} iHA!-E YE KAT!LAc.d Rİ}A ARANAc,dK RTL,AR

5) itlA KOMİ§YONUNA VF-Rİi-ECEK BE ii[,l]R:
a) Tebligat için a<lres beyanı ve ayrüca irtibat için teiefon ve varsa faks numaraslnl beliılen, i§te

b) Noterdtn tasdikli Niifus tüzdan sureti (ihaleye kaılan istekli tüzei kişilik ise; bu maddede i
kli tarafüııdaü imzalanınış yazı.
stenen belge Limitet Şirketlerde

Şirket Mtidıirüıie, Anonin] Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanüna ait glacaktır.)

c) Aclli sicil belgesi (Son alı ay içinde alıırmış olacak) (ihaieye katllan istekli İiizel kişilik ise; bu maddede istenen belge

Limitet Şirketlerde Şilket Müdürüne, Anonim Şirketieıde Yönetim Kuruiu Başkanüna ait olacaktir.)

d) Geçici teminat yatırıid!ğına daif belge.

e) ihale şartname bedelinln yaırıldığına dair beige. (Şanname Bedeli 50,00 TL)
ı; iıruıeye tat,ıucat olan gerçek kişi ise noterden onaylı imza beyannamesi, tüzel kişi ise imza sirkıleri ve son yetki durumrınu

gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.
g1 İhale yılına ait mevzrıatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ve_va ilgili ıııeslek odası belgesi ( Onak giriŞim
-' 

olması lıalinde ortak girişimi oüuşiuran gerçek ve tüzel kişiierin her biri bı"ı belge}eri teklifiyIe birlikte Velecektir.) (Oda

kaydı olanlar için)
h) vekaleten ihaleye kaıtlmı halinde. vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katıimaya ilişkin noıer onayll Vekalehame iie vekiiin

noıer tasdikli imza beyannamesi,

i) İstekıilerin ortak girişim olması halinde, uygun ortak girişim beyannamesi iie onaklarca imzalanan oıtaklık söZleŞmesini

vermesi (ihale ür"İind" kuld,g, tukdirıle noteİ tasdikli ortaklık sözleşmesi veıeceklerdir, ayrıca grubun tüm ofiakları idareYle

yapilacai ihaIe sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalayacakiaıdir. )

;; i<iralanacat yerlerin işletmesi konusu;da yeterli olduğuna dair beige (Ustatık beigesi, benzer iŞ yerleri ÇallŞtırnılŞ. yönetmiŞ

vb. belgelerden en az bir tanesi)

k) TeklifN{ektubu

6) ihale şaıtnamesi Akdeniz üniveısitesi idari ve Mali işler Daire Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir, 50,00 TL

karşılığında satın alınatıilir. llraleye katılaÇakiartn şartnameyi. Satın aimaları zorunludur. Şartname bedeli Akdeniz Üniversitesi

sİ.u,"j? a"ıişti",r," Daire Başkanlğı veznesiıre ,"ya akd"niİ üniuersitesi Strateji Geliştirme Daire Başkaniığtniıı Ziraat Bankası

Üçkaiılar şubesi TR83 000 | o0 t 2 3 640 507s 3050 0 1 İban nolu hesabına yatırılacaktır,

7) Ihale]erde istenen beigeler şaıtnamede açıklandığı şekli ile hazırlanarak Akdeniz Üniversitesi idari ve Mali iŞler Daire

eİşlrunıİg, ihale şube ııloıiıİıgtine, ilıale gıinil vİ .aatine (ekli listede l-ıelirtilmiştir.) kadar tutanak karŞllığüü']da teslim

eoecekıeiair. Belirtilen gtın ve saate kadar dosyayı teslim etmeyenler ihaleye katılamazlar.

8) Komisyonum ve İdare ihaleleri yapıp yapınamakta serbesttir.



KIR{LANACAK YERLERiN LisTESi
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l korkuteli Myo kantin yeri
90 otrımıa

Alanı
l8 Mutfak

l0.E00.00 TL 3,240.00 TL 05. l1.]0l 8 l l:00

2 l)emre Dr. Hasan ÜNAL MYo Kantin Yeri
9] Kanlin
l6 t)eprı 9.000,00 TL 2.700,00 TL 05,l2.20l8 1.1:00

3 Manavgat Ttırizm Fakültesi Kantin Yeri l10 3.000.00 TL l5;00

4 Olbia Çarşısı 8 Numaralı GSM letişim Yeri 9 g 600.00 TL l0:00

5 Olbia Çarşısı 9 Numaralı Kafe Restoran Yeı,i
34 Açık
Teras

40 Kapalı

6 Müştemilat

1]-000.00 TL l2.6i|0^00 TL 06 l].20l8 l l:0{)

6 Olbia Çaşısı l l Numaralı Market Yeri l9 20-400.00 TL 6,l20,00 TL 06. l 2-20l 8 l ..l:0{)

Olbia Çarşısı 39 Numaralı Kafe Restoran Yeri
30 Giriş
,l0 Havuz
Yanı

l65
l0].000.0 TL j0 600.00 TL 06. l2.20l 8 l5:00

900.00 TL 
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