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Kaptanpaşa Mah Okmeydanı EAH 282 2079 574 65 1 (bir) yıl Hastane 1.398.454,20 139,845,42 07.10.2013 10:30 Kantin 100,00 17 Nolu Döner Sermaye Saym 
yada Vakıtbank Perpa Şubesi 
IBAN TR37 0001 5001 5800 7

NİN YAPILACAĞI YER: Yukarıda tarihi ve saati belirtilen ihaleler İstanbul Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi Kat: 5 (Barbaros Bulv. No. 109 Besiktaş/İstanbul) adresinde yapılacaktır.
arıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz alanların kiralama işlemleri 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yapılacaktır (istekliler Belgelerini kapalı zarfta kaşeli ve imzalı olarak sunacaklardır.) 
eye iştirak etmek isteyenlerin;
ici teminat belgesi ( ihalesine katılmak istenen kantin için tabloda "Saymanlık ve Hesap Numaraları" başlığı altında belirlenen Döner Sermaye Saymanlığı ya da IBAN numarasına hastanenenin adının ve m2’sinin belirtilerek yatırılan makbuz) veya 2 
ihale Kanununun 27 inci maddesi uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limitiçi olarak düzenlenecek işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) taşıması gerekmektedir.
.umanın alındığına dair makbuz: doküman bedeli 100,00 TL (yüztürklirası)'dir.
okumanı, idarenin adresinde ücretsiz görülebilir ancak ihalesine katılmak istenen kantin için, ihale dokümanının satın alınması zorunludur
okümanı 100,00 TL karşılığında yukarıdaki tabloda "Saymanlık ve Hesap Numaralan" başlığı altında belirtilen Döner Sermaye Saymanlığına ya da verilen IBAN noju hesaba yatırılacaktır. Makbuzlarda ihalenin adı (hastane adı) ve m2'si beiirtilmelidiı 
okümanı makbuz karşılığında İstanbul Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Barbaros Bulvarı Yenidoğan Sok. No: 1 Yıldız iş Merkezi Kat:4 Beşiktaş/İSTANBUL adresinden teslim alınabilir, 
çek kişi ise Nüfus Cüzdanı Örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdanı fotokopisi ve Vergi Kimlik Numarası, tüzel kişi olması halinde ise vergi kimlik numarasını gösterir belge 
çek kişi ise 3 ay içerisinde alınmış kanuni ikametgah belgesi, tüzel kişi ise tebligat adresi,
an tarihinden sonra alınacak adli sicil kaydı olmadığına dair belgenin aslı, 1} Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
çek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
üzel 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 
laması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
klinin iş ortaklığı olması halinde, noter tastikli iş ortaklığı beyannamesi, aynca hariç istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur, 
ıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odası ilgili meslek odası belgesi;
çek 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,
9l 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,
;ek veya tüzel kişi, ihale tanhinden en çok 1 (bir) ay öncesine ait Vergi Dairesinden vergi borcu yoktur gösterir belge aslı, 
ek veya Tüzel Kişi, ihale tanhinden en çok 1 (bir) ay öncesine ait SGK Prim Borcu olmadığını gösterir belgenin aslı.
liler dosya ve belgelerini ihale tarih ve saatine kadar komisyona vereceklerdir, istekliler yukanda belirtilen belgeleri (yukanda belirtilen) ihale saatlerine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yönetmelik hükümlerine göre düzenleyecek 
aahütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler. Posta ile yapılan başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


