sEFERiHiSAR (izMiR) BELEDiyE BAşKANLIĞıNnı.N
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR
Madde l. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda niteliği belirtilen taşınmaz 2886 sayılı

Kanunun 45.maddesine göre Açık

Teklif usulü İhale ile satılacaktır.

İhale kapsamındaki taşınmaz malla ilgili tapu ve imar bilgileri ve ihale bilgileri aşağıda verilmiştir,
İH.q,LB. İzmir İli Seferihisar İlçesiTurabiye lvlİtıallesi |-12 ada72 parselde bulunan 367,g'7 m2 yüzölçümlü taşınmaz
l/lOO0 Ölçekli Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam, 4 kat konut imarlıdır. Thhmini satış bedeli 550.000,00 TL,
geçici teminat 16.500,00 TL İhale tarihi 04.03.2020 Çarşamba Saat: 11.00 dir.
Madde 3.İhale yukarıda belirtilen gün ve saat de Seferihisar Belediye Başkanlığında Belediye Encümeni huzurunda
yapılacaktu. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Madde 4. İhaleye ilişkin şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri dahilinde ücretsiz

Madde 2.

görülebilir ve temin edilebilir.

Madde S.Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Camikebir
Mahallesi 52l l Sok.No. l 4 SeferihisarlİZlı,lİn'Oir.
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)
b)
c)
d)
e)

Kanuni ikametgah sahibi olmak (İkametgah ilmühaberi/yerleşim yeri belgesiladres beyanı)
Nüfus sureti (gerçek kişiler için )
Geçici teminatın yatırıldığına dair belge,
Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş Noter tasdikli vekaletname
Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından
kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge
f) istekıinin tüzel kişi olması halinde, İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sİcİl Gazetesi, bu bİlgİlerİn tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kİşiliğin noter tasdİkli imza sirkülerİ
Yer görme belgesi (şartname ekinde bulunmaktadır)
h) Seferihisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı.
ve
Madde9. İsteklilerin ; ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler , belediyeden temin edecekleri
şartname ekleri ile birlikte ihale dosyalannı 04.03.2020 Tarih ve Saat: l0.00 'a kadar
Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. İlan oIunur.

c)

