SEFERİHİSAR (İzmir ) Belediye Bışkınt!ğından
TAŞINMAZ MAL SATILA CAKTIR
Mıddel. §ağıda bilgileri buluna iki adet taşınmaz 2886 saydı Kanunun 36.maddesine göre 37-43. Maddelerinde
belirtilen şekilde kapatı teklif usulü ile satılacaktır.
Mıdde 2. ihale Bilgiı€ri;
A) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir lli Seferihisar İlçesi Sığıcık Mıhıtlesi 1296 adı l parse|inde kıyıtlı
6.108,50 ıf yüzö§inlü aısı vısfında tışr ııız ;
İmır Durunu: 3. Derece Aıkeolojik Sit Alanındadf. Koruma Amaçlı İmar Planında Günübirlik Tesis Alanında
kalrnaktadır. E:0,05 Hmaks=4,50 m (t kat ) diı.
ihale tarihi ve sııti: o9l0|l2ol9 Çarşamba Günü Saat: l0.30

,

İhale yeri: Seferihisaı Belediyesi Başkanlık Makamı

2.50.000,ü} TL (İki ınilyon beş yüz bin)
Geçici Teminat Miktarı: 75.0ü),ü) TL (yetmiş beş bin)
Mülkiyeti Belediyemize ah izınir ili Seferihisar ilçesi Sıgıcık Mahallesi 1297

Muhımmen B€deı

B)

:

ıdı l pırselİnde kıyıth
9.0l9,7(H yiizölçütr ü &rsı vı§fında tışınmız;
imar Durunu: 3. Derece Arkeolojik sit alanındadıı Koruma Amaçlı İmar Planında Ticali Aktivite Merkezi
olarak a},rılmıştır. E:0,30 Hmaks=6,50 m dir,
ihaıe tırihi ve saıti: O9/0l/20l9 Çarşamba Günü Saat:l 1.00
İhale yeri: Seferihisar Belediyesi Başkanlık Makamı

,

Muhanrnen Bedel : S.8ffi.üX),(X) TL (Beş nrilyon sekizyiiz bin)
Geçici Teminat Miktırı:174.ü[,00 TL (Yiiz yetmiş dört bin)

M&dde 3.ihaleler yukanda belirtilen gün Ye saatte seferihisar Belediye Başkanlığında Belediye Encümeni huzurunda
yapılacaktıL Komisyon gerekçesini kararda belinmek üere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttil.
Mıdde 4. ihalelere ilişkin şartname Belediyerniz Yazı işleri Müdiirlüğünden mesai saatleri dahilinde ücresiz

görülebilir ve l50,0O TL (Yü elli) karşıhğnda temin edilebitir. lhaleye katılacakların şartname bedelini yatırmaları
zorunludur.

Mıdde S.Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdüılüğü Camikebir
Mahallesi 52l! Sok.No.14 Sefeıihisarİzı,ıiR'dir.

Madde 6.Telgraf veya faksla yapılacak müracaatla ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Mıdde 7.''Son tektifler ihıtede hazır bulunın istek!İlerden"ahnıcağı için isteklilerin ihılede hazır bulunmılırı
gertkmektedİr.
Madde 8. İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır:
2886 sayıtı Kanunun 36.maddesine göre usulüne göre hazırlanmış,

a-Dış zarf (idari Şartname madde: l l de beliıilen şekliyle)
b-İç zarf (İdari Şartname madde:l

l

de belirtilen şekliyle)

c.Teklif mektubu (İdari şartname ekinde bulunan ömeğe uygun)
d-Kanuni yerleşim betgesi (ikametgü ilmtıhabeıi/yerleşim yeıi belgesi/adres beyanı)
e-T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiteı için aslı idareye sunulacaktıı )
f- Müammen bedelin %3 ü oranında, Sığıcık Mıhıllesi 1296 ıda 1 parsel için 75.ü[,ü) TL - Sığıcık Mıhıllesi
|297 ada 1 pırsel için 174.m0,00 TL teminat mektubu Yeya geçici teminat yatnldüğına dair belge (Şartname 8.
Maddede belirtildiği şekilde.)

g.Şartname alındı makbuzu
h-Başkasl adına ihaleye katılacaklaf için usulüne uygun olarak düenlenmiş noter tasdikli vekaletname
ı-Tiizel Kişiler ihaleye katl|acaksa, Ticaret ve Sanayi odasından veya ilgiti Esnaf ve Sanatkarlar odasından kayıtlı
olduğunu göStefen ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge
i-Geıçek kişi olması halinde , noter tasdikli imza beyanıamesi

j_Tiizel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüZel kişiliğin ortakları, üyeleİi veya kurucuları ile tüzel kiŞiliğin
yonetimindeki göIevleri belirti]en son durumu gösterh Ticaıet Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticalet Sicil
bazetesinde butunmaması halinde, bu bitgilerin tümiinü göstermek tizere ilgili Ticaret Sicil Cazeteleri veya bu
hususlalı gösteren belgeleı ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
k-Tiızel kişilik adına ihateye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tiizel kişiliği temsile yetkili olduklarınl gösterir
noterlikçe iasdik edilmiş yetki belgesi. Tttel kişi olması halinde, şirket orıaklallnln hisse durumlannı ve şirketteki
görevlerİni belirten, son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya notel tasdikli ömeği ile tiizel kiŞiliğin
noteI tasdikli imza sirküleli.
t€min edecekleri şartnam€ ve şartname
Mıdde9. İsteklilerin; ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler, belediyeden
,a kadaı Seferihisar Be lediyesi Yaz işleri
ekteIi ile birlikte ihale dosyalarını o9n1ın0'9 Taıih ve Saat:l0:ü)
MüdiiIl üğüne testim etmeleri zorunludul.
ilan olunur.
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