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Karar Özeti: Gelibolu Feribot Terminalinin ihalesi.

KARAR
Mülkiyeti Gelibolu Belediyesine ait 7.635m2 ve Maliye Hazinesine ait 34.073m2 toplam 41.708m2 alan üzerine ihale şartnamesindeki
özelliklerde Feribot Terminali yapılmak ve İşletme Belgesi alınarak işletilmek üzere 25 yıllığına kiralanması işinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
35(a) uyarınca şartnamesindeki esaslar çerçevesinde yapılmasına; Feribot Terminalinin işletme dönemindeki KDV hariç aylık cirosundan alınacak
%15’lik payın artırımı şeklinde aylık muhammen kira bedeli üzerinden, (her halükarda %15’lik pay aylık 100.000,00TL’den az olmayacak),
13.04.2017 Perşembe günü, saat 13.30’da İl Encümeni salonu ve huzurunda ihalesine; Encümenimizin 16.03.2017 gün ve 128 sayılı karar ile karar
verilmiş idi;
Encümenimizce belirtilen gün ve ihale saatine kadar ihaleye iştirak etmek üzere bir adet firmanın başvuruda bulunduğu görülmüş, Komisyon ve
katılımcılar önünde işin şartnamesi kişilerin yüzlerine okunarak; ilanşartnamesinde öngörülen belgelerin kontrolüne geçilmiş, yapılan incelemede
ihaleye iştirak etmek üzere talepte bulunan ve dosya teslim eden tek müracaat sahibi; GESTAŞ Deniz Ulaştırma Turizm Tic. A.Ş’nin belgelerinin tam
ve eksiksiz olduğu tespit edilerek teklif zarfının açılmasına geçilmiştir;

Yapılan incelemede: Gestaş şirketi tarafından verilen yazılı teklif mektubunda; “işletme döneminde gerçekleşecek Aylık toplam cironun KDV hariç
%15,01’i ile çarpılması sonucu bulunacak miktar kadar aylı kira bedeli ödemeyi” kabul ve taahhüt ettiği görülmüş ve sürecin açık arttırma kısmına
geçildiğinde ise firma teklifini bu kez %15.02 oranına yükseltmeyi kabul ve taahhüt ettiğinden ve taahhüt edilen bu bedel/oran Komisyonumuzca da
uygun görüldüğünden;
Mülkiyeti Gelibolu Belediyesine ait 7.635m2 ve Maliye Hazinesine ait 34.073m2 toplam 41.708m2 alan üzerine ihale şartnamesindeki
özelliklerde Feribot Terminali yapılması ve İşletme Belgesi alınarak işletilmek üzere 25 yıllığına kiralanması işi;
Terminalinin işletme dönemindeki (her halükarda %15’lik pay aylık 100.000,00TL’den az olmayacak) KDV hariç aylık cirosundan alınacak
%15.02’lik çarpılması sonucu bulunacak miktar kadar aylık kira bedeli üzerinden, 25 yıllığına şartnamesi gereğince, GESTAŞ Deniz Ulaştırma
Turizm Tic. A.Ş’ne ihalesine ve gereği için evrakın İl Özel İdaresine tevdiine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
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