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Madde l,. İzmir İli, Seferihisar llçesi sınırları içerisinde en fazla 12 (oniki) noktaya konulacak

toplam 20 (yirmi) adet reklam panolarının, 2886 sayılı İhale Kanunun 4S.maddesine göre Açık
Teklif Usulü ile 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.

Madde 2. İhalenin muhammen bedeli yıllık KDV dahil 20.000,00.-TL. (Yirmi bin Türk lira).

Aylık I.666,66-TL. (Binaltıyüzatmışaltı Türk lirası) olup, Ödemeler aylık peşin olarak

alınacaktır.
Madde 3.İhale 08101.12020 Çarşamba Günü Saat: 10.45'de Seferihisar Belediyesi Belediye
Başkanlığı Encümen huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi
yapıp yapmamakta serbesttir.
Madde 4.İhaleye ilişkin şartname BelediyemizYazıİşleri Müdürlüğünden mesai saatleri düilinde
ücretsiz görülebilir ve temin edilebilir .

Madde S.Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri
Müdürlüğü Camikebir Müallesi 5211 Sok.No.14 SeferihisarİZMİR 'dir.

Madde 6.Telgraf veya faksla yapılacak müracaatla ve postada meydana gelebilecek gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
Madde 7. İsteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.
Madde 8.İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;

a) Kanuni ikametgah süibi olmak (İkametgah ilmtihaberilyerleşim yeri belgesiladres beyanı)
b) T.C. Kimlik Belgesi fotokopisi (gerçek kişiler için )

c) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge, Geçici Teminat muhammen bedelin 7o3 ü oranında
olup 600,00 Tl,dir.

d) Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş Noter tasdikli
vekaletname

e) Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve
Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge

0 Tüzel kişi olması halinde, İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

bu bilgilerin tamamrnın bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gÖsteren belgeler İle

tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
g) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile

yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.
h) Seferihisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu

Madde9. İsteklilerin ; ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler , edecekleri

şartname ve şartname ekleri ile birlikte ihale dosyalarını 08/01/2020 tarih
Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri
ilan olunur.
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