
İ L A N 
GÜRÜN DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 

 
1- Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen 1 Adet taşınmaz malın kiralama ihalesi 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif usulü ile 

hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde, Gürün Devlet Hastanesi Baştabipliği toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 
2- İhaleye katılacakların gerçek kişi olması hâlinde ikametgâh ilmuhaberi ile nüfus kayıt örneğinin aslı veya T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının arkalı önlü 

fotokopisi, Noter Tasdikli İmza Beyannamesi, son altı ay içinde alınmış adli kayıt sorgulama belgesi, geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ve imzalı teknik şartnameyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.  

a) İhaleye katılacakların tüzel kişi olmaları halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya sanayi Odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya 
ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakların 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 kişiliği temsile tam yetkili olduklarını 
gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletname, son altı ay içinde alınmış adli kayıt sorgulama belgesi ( ortak veya ortaklar için), geçici 
teminat makbuzu veya banka teminat mektubunu ve imzalı teknik şartnameyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 

3- Vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletname ibraz etmeleri gerekmektedir. 
4- İstekliler Geçici Teminatlarını Sivas İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Gürün Devlet Hastanesi Sivas Merkez Halk Bankası Şubesi IBAN NO TR 320001 2009 

6990 0005 0000 72 nolu hesaba yatırılacaktır. Açıklama kısmına "Gürün Devlet Hastanesi Kantin Yeri Kiralama İhalesi Geçici Teminat Bedeli" 
yazılacaktır.  

5- Kiralama yapılacak olan taşınmaz malların kiralama bedelleri üzerinden KDV alınmayacaktır. 
6- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde, Gürün Devlet Hastanesi Satın Alma servisinde ücretsiz olarak görülebilir. 
7- Postayla başvuruda bulunacak kişilerin iadeli taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun şekilde hazırlanmış teklifleri ile birlikte diğer belgelerin ihale 

saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz. 
8- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
9- İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddeleri Açık Teklif Usulü ve Sözleşmedeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait 

şartnamedeki genel ve özel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar. 
10- Her türlü vergi, resim, harç ve benzeri alıcısına aittir. 
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KİRALAMASI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZ MAL 

S.NO MAHALLE CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ 
M2 

KİRALANACAK 
ALAN M2 

KİRALAMA 
AMACI 

KİRA 
SÜRESİ 

İLK YIL 
TAHMİNİ 

KİRA 
BEDELİ 

(TL) 

GEÇİCİ 
TEMİNATI 

TL(%10) 

İHALE 
TARİHİ 

İHALE 
SAATİ 

 
1 Burçevi Mahallesi Gürün Devlet 

Hastanesi Kantini 8.508,14 m² 20 m² Kantin 36 ay 23.400,00
TL 

2.340,00 
TL 

14.09.2022 
Çarşamba 

günü 
14:00’da 
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